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 ” دل
 ررةلا نمو*«ةماقتسالا هيفاودقتعاو ةدايقلادوماسو

 . هنأواتلطمةم الا نيعأ يف هل ةميقال نانا نأ مولعملا
 نأ يجو * نيمجأسانلا دنعو هللا دنع ضةيم

 م وليا تمض ْن 7 ماد لاملا ته. زوكي

 : نع“ يث ىف هروب انور تك 111 هن طا

 تافو رصملا بورضىفققدت نا كمزلب كلذك

 لاو لا للملا ل ا

 نم 00 3 لاملا د تل ةور * ةدابزإ لئاسولا

 ن6 ءاوس اه 0 دير نزلا لامعألا ذاجبإ

 دياي وأ ةيعادبس وأ ةيزا#وأ ةيسايس وأ ينج

 اد سلا نآل امل ةسانلا تاقوألا: ىف
 ْ 0 ريسلاو لامحالا هذه لك ىلا جاتحي

 تاجا تع 9 1 "اعف 2 دعا يل 7

 -ج ج٠: حج: عج جل.

 2 اا دقو ا هل لاوش ١ ؟قهعبطم

 ه را وزوار يعم دازملاو اح اذهو« ًاضإ سع» ةلك 5 هةفخك نم
 دك
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 سلا نمز ىف ةيراارئاخذلاوتالالا ةدايز سندال

 اع كشيج دَوزتنأ سمسلا نت كيلع وم الاكهنأل
 برم اورفز نال الاوزاع ةلاركيو لانس

 بولاق بذج ىف اودبتع نأ كولكا لع تحن (911)

 ءافعنم كد وج لعجاف * 00 مب دادزاو ف لسا

 مهحاورأ نوم 0 نا معاو * كتمالس ىلع

 لاذاواهديعاومىفامئاد ىطمت ةليلق تابترمةيلاغلا.

 - قف نوي مر ةطأخا هذه لم ين

 ىعسأو ةينق لغا 8 * مهحاورأ كوءيد دانا هال

 ُّ 0 لام تي نا 0 نأ ب 0

 1 م

 هلام لع هدنع عدوملا لاملا فرصل 1

 ةبامالاعولو نأ ا نثاخ نرد ناقة صولا ديلا

 ةعاس ُْف ءارولل نررع الؤ كلوحشف نيحان ص

1 2 - 

 أضرحو كيف أح ممايح | وحضل نا أف كديف

 ادا 0 2 هيفام لع 0 ا

 00 ظ 9
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 لق نكتلو فان !تبنك اماه نكفةيفاضمة لاسم
 ناتسنانفا ةمالس كينيع بصن عض لاح يأ
 ايلحاتحمإو

 اهب كسفن فلكت ىتلا تابجاولا لوأ نم نكيل (8)
 .لاوحألا نم لاح لك ىف كاياعر طاصم ةبامج

 نأ كيلع بجيف ةيسايسلا لئاسملاب صتخمام امأ (9)

 بجي لب كناوعأو كنارزو ىلع اهف نكئرتال

 نا نم * يأ كلا كناهتغلا هجنوت نإ كايا

 تمحي ردك وأ

 كمي هنأ عاف ةسركلا لئاسملاب قلعتام امأو 9 ٠(

 دادعتسالا مدق ىلع ةيبرألا كناوق نيك نأ

 10/ةخا لاشنلا قا تتعرت نإديرت اهنأك
 ةذدع اكلم نثك و انتاج كتمىوقأ ةلود ةيراجل

 بحب اديورد انشبلع مييأل نأ ين راو ادد و

 تارورعلال واذ تول انفرع دقف اهنم ديفتسا نأ

 ظ مث ماتلادادعتسالا ةبهأ ىلع انقاذ نسما ذوكنأ



 2( ظ ظ
 و 0

 قةناكم ىس اعلا وكل ميحد زب لحعلا اذه ]

 لثع نااجأالا لماعت نأ جال نكلو « مهنيعأ
 مهت>اقوو مهتراسج دينا م امالدب والا ةلماعملاهذه ٠

 لضف سالو كااجر لامعأ ردقتنأ كيلع تي ( 3

 مها نع ي وش كاذ نو مهفاكتف مهم مم ءالبضفلا

 ىف الاجالاو ةقبلاب كيد لع ميطشمب و

 ظ ةقافتسالا و "

 مواظملا فاصنإىف ةلماجماو ةاباحلا نع اديمب نكتل (
 باذملا ناكولو هتنيرج ىلع م رحناةبقاعمو ملاظلا نم

 قرتسن كاذب كنا فرعاؤ كدبك ةزافو.كدلو

 : ظ اهديقبلو . والا

 نم اهل ابن نؤلاتن ةزف: نم نناجأالا نكمل

 مهنكلم ول كننأل نكن يك اذوفن وأ قؤتملا
 بارخ.ىلا قيرطلا لدبمت كناف ةصرفلا نم اليلق
 كدالب عايضو كتكلمم

 دهملا| ده ىلا يعمث يش ةزيلكنالاةم وكما ناثيح(1/)

 ل ظ 2#



 ظ ْ 20

 (|[ت-بعخ 5
 0 يلا“ تناكدملو «راكفأألا ةيبرتو مواعلا ليصحت

 راونا لاسرإو سرادملا ديبشن ىلا ةبجوم ةيبلقلا
 ةهرط ىلع ةينانف ًالاراطق الا رئاس ىلا نافرملا

 هةيبزنلا دالبلا ىف ةدوجوملانونفلا رودو سرادملا
 ةقارآلا هرجع كردتال ةئانلا هده لثم نكلو

 وهلا ىلا جاتحم اهمال ٍليق نمز. ف دوحالوا

 هجوبن نا كمزاب دئنيحو ةيجيردتلا ةيقرتلاو
 دبقتمت نأو ةمرملا ةطقنلا هذه ىلا ةماتلا كتتانع
 ىف دضتدا وح كلرع تايعارلا ىذا نمفا

 ميلعتلاو ةيبرتلا ىلا اليم كليعر سوفت
 5 06 مامز ملتستس كلنأ ثيح (؟)

 دمع 0 رايدلا هذه ىف لجد ل اضفأ تنأ

 ايدو ايم مالعأو 1 مربك أو

 . لماع ه.ثكاكح تح ىدرمو كعابنا
 0 37 ًاداقتعا اودقتعمل 3 3 وألا 38 و ٍفنطلااب

 ذإمهحارإو مهم داعس ىلع كصرحو مهملع كتقفش
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 ٠ كتموكح ىف أطخ بكترت الو كدالب ةمالسن لل
 كيلا يتحيصل هدهو كذوف عايض ىلا يدؤي

 كن.د كاب كب أ اي كيلع تبحب(١)

 5500 ءاقلا هل لمجتف فيرا

 كتسانسو .تاانكأ ىلا كرظن لبق هب ةصاخلا

 ردم نوكك نا كابل نع ياعلا ةرابعبو
 كتمعر دارفأ ةفاكل نيدتلاو قتلا ىف ةنسح

 ةداعس ىلا كتانع هجون نأ ًاضيأ كيلع بن(؟)

 مالسلا ماعد ديطوتو كتيعر ةحارو كنتمأ

 حاجت تلا ملمتلو * كدالب ءاجر راق نوكولاو
 ةورثلا أَو ةورثلا ىلع نافقوتم اهحالفو دالبلا

 ةراجتلاو ةعارزلا طئاسو ريب ناكردب ل ذوفنلاو

 اهتيقرت ىف جانحت لئاسولا هذه نأو ةعانصلاو
 ظ ةيمو.علا ةيبرتلاو ميلعتلا للا ايحاجنإو

 نم ىلو الا ةجردلا ىفلازتال يعاب انتما نإ
 ىلا ممراظنأ اهذارفأ هجون ملو ةيندملا تاجرد

7 
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 هم

 اذإ ا 1 دنع ةحصنلا دل
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00 0 00 

 ا 050000000222227 .رربر زر ةخو يشكل

 اك ه2 كو ه1 ت21 ت2 كا 50215 كد

 م وكسملا مامز كل تءاس هنا كييلع نال -زيزعلايدلو

 ماظنل فلاخغ كش الب لمعلا اذه ناو يتايح ةدمىف

 برغلا ىف ةيروالا لودلا تالماعمو تاموكملا

 لا يضرغ نكلو * قرشلا ىف نيطالسلاو

 ىلع نوكت يكل لعفت فيكو 1 الا كبلعا نأ

 شرع ىلع قريو كمل كيلا لصي اميح ةكحوو ٍةريصل

 نأ ةوارخا ضيف 2 كاذ ىف يلو « ةلودلا هده

 ” كسأ اوعشيف ةنائفألا لئابقلا سفرا كماتم فرد

 0 بن ارش

 و

-3 



26١1/6 ( 
 ع 9

 دالب ىف ديدملا ندعمو راهدنق ىف بهذلا ندعم اممو

 ندعمو لباك ىف توقايلا ندعمو «مركو تييحف

 «ناشخدب ىف .دروزاللاو توقايلاو تيريكلاو ديدحلا

 هناياندراام اذهو ةلطعم ةريثكن داعم دجوت هذه ريغو
 ميشيمل قرطو مدالب عضو ونا ةنطلس ةقك

 ةيد“ 1 عا .
 قيفوتلا يو هللاو مبائابق درسو

 ردك 6
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 2 ظ 4

 نم « كركلا » ءارفلاوةيسرافلا ءابلاب « ون » مدنع

 ةنولملا ةظسالا لمع اهنمو * لباكة يدم ىف لحخلا دولج

 انرشأ اك كريب ىمسملا خوملا اهتمو#تاره ىف ةديملا

 راهدنقو لباك ىف دجوبو * هرازه ةليبق ىف قياس هيلا

 1 كويسلاو قداتلاو منال راما ةريغص :لمأعم

 ابلاغ  :ركت مل ةنراجتلا نائف ألا دالب تالماعمو

 نا نير دلما ع نارإ و ضراخو دنحلا نيبو اهنم الا

 قام دعا مان اعتلاوك اونلاو نطتلاو فودلا ديب

 مرفلاو كربلا بتباروإب لاو م ليلا نوديظ, لع

 نم اهلا ةيولخلا ريمشكلا ناليشو لاعنلا نم فنصو

 . دنهلاو ىراخم نماهللا بلجتو # «رسربنع»و نايك دالأب

 جاجزلاو ركتلاو كافل نامت ناتكلا ةْمَف ةاوخوملا

 0 و ديدملاو ذالونلاو ساطرلاو ىنيصلافذكلاو

 - ناريإ نمو كلذ ريغو ريقاقملاو زقلا دودو قّثزلاو
 - نكللو ةريثك نواعم اهفادجو:و «ةحلسالاو ةعقالا

 « اهم عاقتنالاو اهجارختسا ىلع نيرداق ري يلاهألا |



 5 دانا 2( ْ
 ةءدوالا ىفرهنالا ب هذتو ةلظمم يضارالالاغ نوكت
 يلاهالاف كاذ عمو « هن دنعت عافتناالب ةلمرملا يضارالاو
 ةلقايلاو نخدلاو ةرذلاو زرالاو ريع-كلاو.ربلا نوعرزب

 هب موقت امم اهريغو تاوارفاتاو ؛لوقلاو نسمعاو

 كابنتلاو نطقلا نم ليلق عرز نواعبمالو مهشيعم

 ىف مهتقاط ردش نوعسو ةراجتلل ةشيشحلاو نويفالاو

 شد.شملاو خوملاو مركلاك امي رتو راجشالا سرع
 زوللاو زوملاو نامرلاو لجرفسلاو حافتلاو ىرثتكلاو

 ىقدجوبو ركسلا صقداب | لالج ىفنعرزيو# زةلادود |

 قمطتضلاو رب وجملا نم ريثك هيا الإ كابطا ل

 كلت ةفوجولا ةكابلا لكو «زيملاو زب تنسملاو
 ةدوملا ةناغ ىف داليلا

 هون روام هو ادج ةليلق دالبلا كلت ىف مئانصلا و

 ةشقألا جيسنانف«هناقتاوهتداجاب ءامتهاريغنممهئانا نع

 شملا نولم ريدلا رييشيكلا نم فيض: لغو ةنونرطا
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 "0 انسى دجوت ةقو راتجألاو باشخالا

 ' ةجوعم ةّقيض اهتقزاو ابعراوشو * ضايحو لوادجو

 * ةميفتسم ةعساو |ماف راهدنق ةشدم عراوش الخ

 دالبلا كلت يف تناك ىتلا ةفرخزملا ةديسشملا عماوملاو

 ءادعالا تان يللاوت سبس تراص ةفلاسلا ةنمزالا ىف

 « اهنم ليلقلا الا اهشو سمع ىلع ةيواخ تابراحلا ماودو
 ةناتملاو ماكحالا نم ةيلاخاهناف نآلا اهنم دجوبام امأو

 تابصقلاو ثدلاب ظيحتو * ةنيزلاو فراخزا ةعدع

 مفادملا مواشال مدقلا زرطلا لع جاربأ اينلع راؤمل

 هنيدم نم ل ابل نا مل # ناسرفلا تت اجمل دس يهاسعاو

 نصح وس ةروسم ىلوالا اف ةعانم لاك ةنب دموتا ره

 اهيلع لابجي ةطاح ةيناثاو عفادملا رك أ ريأت عع 3 ير

 ةلابوطا ًاتمز وشمل ةمقادم اس نكمي تاداكجتساو جا جاربأ

 انو تاعورزلملا عاونال ةلياق ناغفالا يضارأو

 يفيلاهالا راهم مدعو نتفلاةرثكل ن كلو تاريبنو رهنأ

 رطانلا ءانبو عرتلارفحو روسملا ماكحاو ةعارزلا نونف

 و
 سال

 ع



 4 سس 9 كس

 مد( الامجا ةينائفالا دالبلا لاوحا هاو ىف 2

 « عرازلاو ةيذب الاو ةيوهألا ثيح نم»

 [ نطابلاو ةزاوتلاو ةعاطسفلا ١
 طخ نعاهدامأ فالتخال ةننانفآلا دالبلا نا

 اب ةضفخنلا ةيدو الاو ةيلاملا'لابجلا ةوجوو ءاوتسالا

 عقاوملا بسح ىلع ةدوربو ةرارح اهتوهأ فاتخت
 ةحصلا ةديج اهكلو نامزالاو لوضفلا ربثتل ريقلاو

 | ضارمألا هيف مقتام لقو داسفلاو ةنوفملا نع اهولط
 توسؤ + ةابولا ضاررمالاك اولا داف نع ةكشا]

 نع ةيلاخ نمل ب اناغ ةقنم ةدضناو ةتيلط وقال

 اينل وينعناغ ب تيس لير



 في

 و 5
 ىف نتفلا يلاوتلو « ةيركسملا نم بئاتكلا لاسرإو
 لدنملا نابب نكمالف لئابقلا نايصعرا رمتساو ةيناغفألا د البلا

 نويلم نع دبزت ال املا نظيو ةءريمالا لاومالل قمل

 اذهو عيرو نويلم نع صنت الو تابينملا نم فضنو

 ةغللاو « ةيناطلسلا ةئئاملا تابترم ىف فرصي غلبلل

 تاداع نمو*ةيسرافلا ةغللا يه ةموكسلا دنع ةيمسرلا

 رطفلاو يحضالا يديعم وب اوج رض نان يبنامفالاءا سصماالا

 برغت اهئادا دعبو دلبلا ججراخ ةالصلل مظع كثكومق

 لولا لع ناسرفلا ميماما قياستيو قدانبلاو مفادملا

 دئاوملا دمتو ناويدلا ىف نوسلجم مدوع دعب مث # دايجلا

 : ةدياعملل اجاوقا سانلا مهيلع درتو



 فا
52 8 

 امتاوتاموكحلا راشو ةرامالا هده نيد ةيلود حيفا

 ةيدئملا ةموؤكم ا نيبو اد طورشلا نم ضع ررش ْ

 قياسلا نامزلا ىف ةبزيلكنالا

 مق : نامسق دالبلا كلت ىف ةءريمالا لاومألاو ْ
 ينتقمو نيتاسبلا باحصأو ةعارزلا بابرأ ن نم دقي

 8 ةيعرش ةاكز تروكي نأ هبشي مسقلا اذهو يشاوملا

 لك نمو مئانصلاو نيك اكدلا بابرأ نم دْخْؤ مشو

 ةنس مثع ننجخ هر نوكي قاجلتلا ةقئاط نم

 ةيزج ةيبور يئاجلغلا ةفئاط نم رك ذ لك ىلع تبرض )

 تلقتنا ذنم ةنسس لك ىف هنم لج مل ًالالؤإو ميلا
 تابوا در انمو( يللا ريمالا ةليبق لدبعلا ىلا مهن م ةنطلسلا

 ةيناغف لا دالبلا ىلا ةدراولا عئاضبلا نمو ةمعرج تايانجلا

 ديقت ال مسالا اذهب ذخؤي يذلا مسرلاو « كرملا» مسي

 ناك املو «ةبصقو ةنيدملك ىف ْدْخْوِي لب دالبلا دودح

 قايضنلاو درا لاخ ق تاقوأالا ىلا لاخلا ناك

 ةيردجلا ةوقلابالا مهبنم لاومألا لاصحتسا نكممالف
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 2 د
 رك اسع ممجي تابصقلاو ىرقلا خياشم مزلت ةم نكسب

 ختاشملا م دقيق عايضلا 9 كفاوامتلا نازل درأ نم ماظنلا

 برضالو نوناقريغنم مط ىلا تا 02

 - تراك اذاو:ه:نيمم ادج هن ركينملا يلا نميلو: ةعْرق

 تاسوز تس يرهشلا هبئارف حالسلا تحن يزكسعلا

 احلو « هتادا ىنريخاتلا لصحم دقو ةيمو. تانديعت الب

 لهأو يداوبلا ناكس نم ةبراحلا تاقوأ ىف عمجت نا
 مدنع ئمست ةاشم مهلقو مهرثك بخ ىلع ىلا

 . ءابلاب » راوس هربوا ىمست اناسرفو « راد هصاخ »

 ىلاغو ةبراحلا ةدنم مهتتوؤمب موقت ىلا يهو «هيسرافلا

 د رامالا و « كن زآلا ىيديلطاا اب نان رقاب الكم

 ارا فوكم نا طرتعنال ىكللو ةئارو ةياتفألا

 هدالوأ نم ءاشي نم ٍلمجي نأ هلف ريمالا دالوأ ربك

 ةرتافئاتهإلا ةرامألا ولؤضال كلذ عمو# هدبغ يلو

 اياه رق اةرتكو نيساطلا ضرع ةدعل :لماغتلا

 ديون الواو يلع بلننلل سلا ىف.ادهج نولأيال نيذلا

5 2 



 ] اللا 1
 ع 00

 قدرطلا عاطق من ةعوق ةرطلا ح١ تا دليلا نيم ةمثبم

 تدارا اذاةلفاّقلا نا ىتح * ةلباسلاةباقوو لفاوقلا ظفحو

 ةفلؤم ن 1 مام انكم الف داب ىل ادلب نم بها ١

 نس ودج بد رلاو فويسلاب نيدلستم نيم نم

 ديأل و ءارنثلاو عيبللال لازتاو لبلاد ودعتسمةِس رح

 0 ادن رعبا صو .داليلا كللث ىف ةراحتلا ت تلق اذه

 َتاَموملا عنا تستحم ةياففالا دالبلا ضس دم
 ةموكحن وكت نأ هبثن ةناثفالا ةموكطل

 لكو ةيملعلاو ةيكسلملا صانملا بابرأ عيمجج نأل ةيركسع
 ) ازريم» مثدنع ىمسملا بتاكسلا ىلاريز ولا نم نيمدختسملا

 رئافدلا ىف عؤامسا ديقت هبثان ىندا ىلا ةاضّقلا ىضاق نمو

 تسخ ىلع ةيربشلا ميتانترم توكتو ةيركلا

 ةلتاقملل ناسرفلا نم ةيراحنا ىف هراضحإ مهملع نوبجوبام

 لايخ ةئام بتم ةاضقلا يضاقل راقب الثم : ةلضانملاو

 اع انجل تايراحلا | عينج ىف نضحم نأ هيلع سجيف

 تناو# مهتحاس ًابزيحاستم ناسرفلا نم .هياع ضروف ٠١

 ف كل
 ل



 ٠ ة

 فوخ هلتق ريم الا دارا نمت ةليبق ءاربك ءارا هعم تقفتا

 ّْ دعا نا من بة را هه رانإو بصعتلا 4 ه.شخو داسفلا

 ٍْ لعبلاو لتقلاك ةعبنش ٌةلامف أ هتلئاع د ءاظعن لعشأم 1

 ذخأيو م رصانب مودع نم. مدس مئاظفلا نم .امهريغو

 بضغ اذا ل 0 ريما ودام ارتكو» مرش

 هده نم عارزلاو راحتلا ن< ىنلا 0 0 ا ةئيع

 هفرصتتك ةيريمألا ةنيزالا ففرصت نأريمأللو«ةيلبلا
 تملا نوح دخ ال سيو « ءاشي اهنيكهلام قاطم ىف
 "آلا للاوسأالا ناب نضخسشيلاب لتعال لن عدقلاو
 زوج ال هناو دل صخش ا ند كيبل

 هز ىذلا رادملإب الا اذ فرضت اول أ 00

 ب ست

 0 يي الا

000 

 امر دملع ةناعبومل ىلا اجري يارناق ونمو

 1 ظ



 متةيسو>»
 و ظ و

 227 ةالولا ئاسافل

 كفوينلاب نيحاتتم مدخلا نم يك يملا مام ءانش

 بكريو يغاونلاو نماوالا فارال نيكس

 ع لومم جدوهىفو ران لاجرلا قانعأ ارلمحت ةفخم ىف

 ةموكتملا تلات ألا مح رطرعيرشا اافآلا

 ةعرشلا ىواعدلا لصفل ةاضّلا ىضاق وهو ( النمناخ)

 الو ريم للزوج الو * ضاق لاو لك عم اضأ ساجنو

 * ةيعرشلا روم الا ل اع نأ ةالولا ب و دحال

 للا اماو يسايس نوناق ةيناغف ال | ةم ريس ال

 باقعلا ديدخت يرازاطلا سلو الزل ىلصفو دقملاو

 برضلاو باو ( يدشنلا ءازإلايأ) ةيزطا ١
 نوامش ةالولا راسو * ريمألا يآرب لوكوم درطلاو

 م 000 ) مل ىلا رقي ام بسح ىلع
 نبع( نانحاللا دكت رظلاو ردغلا ن . ولم ال

 بديه ا لجرلاو ديلا عطقو ةلثملاب باقعلا

 اذا الا اراب ج ريمألا هيلع مدقب الف ةسايس لتقلا اماو

9 ' 



 ض جال ) 1

6 20 
 . وياغأ كتابا 2و: 3 ريم ل دوقتنلا ظدح 59 طان ىذلا

 ا 000 ىذلا وهو « يشب

 بااغو 1 ةالوو ري سا نيمصاختملا نس اانا

 ردا لويدطو ةساطاسلا ةلئاعلا ءلا نم مالنا 1 وه

 نم ءالؤه ضعلو ركاسعلا ءاسؤر مو تاالارن-جو

 « دإيلا طابض يأ ةئحفلا ثوم ن يلا و :ليراؤرلا

 لوب يي بنان فوتسم ادلب لك ىف وو

 ةابجو :نورومأهو :

 تلا كراج هيد نمل ناتكألا نسمأو

 ممدنع ىهسملا ةموكملا ناوبدف سلجم له مهلالجو

 ١ لقلو ةموكلا نازعا عم ةيسرافلا قرافلا ىلع «رابرد »

 ل نع وراك الا ينيج زخ
 » نيالا لفايعا تح هييلع ل 0 م اذخا باويلاو

 هيلا هاوكش مفري نأ نادلبلا يف ا نم دحاو لكلو

 .ةالابمالو ل احخ لودي هنوص اما ةيفاشم هأيا الكم
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 امعز اهاخر لتق'الا ىناتو لفاودلا ىلع ريغن ( يره )

 ةايحلا ديف ىف امايرا مادام لحال لاوس الا لاا

 ناو اللا هدم رت ا الإ دالبلاو دحوبو

 جراخ محلو «لاسم رد: ىمست دباعم امم لو نييدنملا

 ىذتقم ىلع م اما خدع :> امفذوقر < َهَق يل ظ

 36 هلا رعمملا هنواس ريو اهدامر نوظفح (لاغو مهنايد

 نراعي اقناسهيلاانرشأىذلا كناناياب به د.« ىلع مهلجو
 سه بانتجالا هأاغ نوبذت<و ةفريصلاو ةراجتلاب ابلاغ

 هنا رش و هماعط ضاعت نع وااو ميد ندنملا ريغ .

 ةموكشاف : نينانفالا ةموكح ةنيك اأو ٠

 0 امل نكلو ةقلطم ةيدادبتسا ةموكح ةيلاثقأألا
 سعأ مارإ نكم ال اهنال ةيوروشلا ةموكتللاب ةباكم

 0 ا يهو * لئابتلا ءاسؤر ةرواشمب الا اهيذ مهم

 ردصلا ةلزنع وهو رزوو : دالبلا ناطلس وهو ريما

 ةيلاما رظان ةباثع وهو « كلاملا ينوتسم » و.: مظعالا

 ردو «راتزاعدو ”تتاموكشلا راتناو ايلا

2 1 
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 يسراف لصأ نمةفئاطلاهذهو#«جولبلا ةفئاط نم ضع
 نود: وامنونهدنو مرو شنولسري مهنأ مهتاداع نمو

 مو * مهقتاوع ىلع لئامح مهفويس دا نوعضيو لامنلاب

 اداب ةقرتلا/ ةتيوروتمو . ةيذلاب نوفوضوم

 لامسا الامالسألا نم نوفر مز الو مركتلاب نوفورعمو
 روت ميدو كيو ةباع لمد داو لل

 لص يجول 1 ب 1 (2 عال اف اذاو * هللا ي

 هللا ىلص ينلا ن >4 كف روام قاب القبس «موصل

 علل يلا ةمثثا قرسدف( أب ماما ١ انباخ نال لمرعبال

 رعب ب ب نات لك الان رفا مالسبلاو ةالصلا

 يذلا وه .ناللا نا» لوش 0 اء اذن اذا انكعهو

 مهعايينجأو |مهنم ناكءاوس ادا مهنمدحأ قا اذاو « ليصي
 هيلانتم تايح هيب , م ناللا دعم ااؤلاب هردترا

 1 يتقاط ىلا رظلا » هلوش ابمتخمو ايا

 لبجلا ةياغ ىف ةقئاطلاهذبف ةلمجابو *« « هلئت يعسو ىف ام

0 6 
 هد



 2( ا

 م,سنالمو مهقالخاو نييناغفالا |

 04 شال زق » ةفئاط اضيأ نانفألا دالب ناكس نمو

 اذهب تل دقو. سارلا» زجحأ ةاتممو يرن ظل والا

 1 5 نينمتشلا“ مووت تملا نك افلا عيمج بقللا

 اناحبو ارح متاعب ةنوفصلا نيطالسلا هَ نونختعل

 هراهدنقو هنزق ىف نطوتساهنم يقابلاو لباكىف نك

 مهب ىنأ دقو ةب ةنار الا داليلا نم : ةمقاطلا هنيش لصاو

 باد "الا ف قا مو «دالتلا هدنه ىلا: فاش

 ناهس رن اده لجا نمو ةيناوندلا لامج لاو لا

 بلاغو « مهم ةيلاقخألا ب ةيكلملا ةرادآلا ىنينظوتلا

 بدألا مهميامتاو مدالوأ ةيبرثل مهنوراتخم ءا ضال

 هيش نع ةفاظنلاو ةنطفلاو ءاكذلاب نوزاتمو * رعشلاو

 2 مادق ألا و ةعاجتفلاب نومصتبو ةيلانفألا دؤلنلا نا

 نا نيسحال 3 1 د ةعيشلا بهذم ىلع مهلكو

 ءرعع ريب نم لوتألا نبا كال نأ تا
 )» قليعب 9 برش ه راهدتق توثح َّق دحوو

 59 ب ا



5 
ْ 

 م م

 م

 لاسم امس ا عج محا
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 ةعاجلا مايل هتلطاتةالبصلا تقو 0 اذا ناك كلذ

 كلذهنم ماعلا او 1 55 هديش ةالصلا ماع داعل ناكو

 | توج ابو ياش يد لجر يل له تااودل ل

 رجا :تلسل هلوش هباجأف « يب للحتو

 ا ديكو ةبه يل زوجب (كك يركلا نارقلا

 نتاع نا: هاير ءءاعاخ عيبلا اماو ,كتره ًاضنأ 1

 اهيددعزا ريف رخل هيما «ملظلاب ناتفودوم

 يام الإ داليلا ىف ليلق

 الت اذن الا دالبلا ف ةدويسولا كئاولفلا نمو

 هنع للا يضر بلاط يأ .نبا لع دالوأ) ءافرشلا (
 ةفئاطلاهده نم ضعي و# دنملاب دالبلا كلت ىف نوبقلو

 امم ضعبو راهدنق يجاوب نم « كنشن » ىف نكسد

 مو دابا لالج برق ةمقاولا « رنك»:ةبالو ىف نكس
 هاشرباب » دبع نم ءاظعلاو هرقل سمراك نرخ م «

 هده دامتعا دب نص 57 نواف للو * اده أنموب ىلا

 .تاداع لثاهف مالمو ميقالخأو ماداعاماو ةغاطل

 ص
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 يآ : م
 انو ءارتحا لوب ابلبش واهذخايف زيخ ةءطق روزملا هل

 نوةكتتسالو ياشلا برشف ةمأن ةبغر - *هبدح ىف

 ءالعلا نءضعب مه دجوبو سرفلا مل لك أ نم

 نوعضيو كربلا نم ابي نوسيلبف نامرتلا امآو
 ةيسرافلاءابلابقاباب ىمست ءارغلا نم ةوسنلق مهسوؤر لع

 مهلوبخو لويملا ةيرتب مان ماتهإ ملو * انركذ ا |
 «دجن نم هاش ردان اهلج يتلا رغلا لويخلا نم ةدلؤتم

 _ :رم نوشيعتب ةريربتملا ةشحوتملا ةليبقلا هذه بلاغو

 تارهقإر اذا نا وإدالب لعنوريالو بهلاو كثلصلا ' ْ

 ءامأألاو دينملا مسأب ممتوميبو ءاسنلاو لاجرلا قوروألا |

 بجو رخل يعيب زر نيبعيشلانم مث ءارسأ ناينيلدتسم
 نم اساهشأ نورشأبام ايكو » ةيمالش الا ةايفلا ١

 مامأ اوفرتمي نأى ع لاو ب رضلابمهنوريجيو نييئسلا | .

 * مارش 0 ىراخن داما عنتعال يف يك عيبشتلا سانلا

 نم ةئسلا لهأ ءالع نم 17 1 مهم اضع نا قفباو

 عمو برا فوخ لسالسلاب هلبكف تاره يجاون

 ا ظ تسلا
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 "راها نوكيو ىوعتلا لصتفتت هلع يناينأ:ىرجاالا

 ىضقتا ناف .* ةللاتملا نع ةزجاع هان تراص يتلا ىلع

 ' 0 ةلعاو لك ى ات اهان ًالةيلتلا تاضحم امو زابلا

 اهيق سول نمو هن« ادع داعم ا ةدجاق اهأفكت ةنه

 دابا فولكس يزتث لصإ قعايهو ناكرتوكلزا
 ةياثلاو لب راطقأ ىف نكست ىنوألا ةليبقلاو « ةيكرتل
 مبلكو تارهو ةئميم يتنيد نيب ةعقاولا يضارألا ىف

 نيذلا) نيكو ألا ناو « ةنيتخ ىأ سهذم لع نوينس
 انلاغ نولغتشم ( ناخزيكتيت تكد ىلا ىلا لويس

 ' اا ناقلوب رايتخالاو ورك سوو ثرملاب

 نوسبلبو ماذا عابتب ةعزولدس ةريذص مئامينودتميو
 نم ءيشو ظياغ شاهق ةنطبم هريغو رب رحلا نم 5

 وأ انالان سلي ميضتيو * ةزيئشلا ةنملا يام نطتلا
 نف قدح مو ضع قوف ابضعإ) ببلا هذه نمط

 ودنا ةرايزامممدحاس هذاذاو#حامرلاب نهطلاو ةمسورفلا

 ماده كاذدعلو ةحنافلا ةرو- ارشو ءامسلا ىلا هدب عقرب

 سالت 5
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2000 
 ءادا ىف ما رخاث' لاف زعملا فئص نم اضوضخم

 هلل مادشإ ءانحا نع زحئوهبلع دا ىتج بِئارقلا

 ليمتس ميلغاوهتنزا 6 النا وأ لئابلا اهذختف الاد
 يأ) ءارشلا نولتلل وب وحرم عتردلا حلم الب مهتمعطا

 ميظعتلا ةياغ ( هنع هللا يضر تلاط ينا نبا يلع دالوا

 مدعو ةمظعلاو ةفن الاب هريغ نع مدنع ضيرشلا زيّتو *

 مثاتشلا كاجو سلا لا نم ساخن ىلع همودق دنع ةيحتلا

 نيطالس ءافرشلا ناب ادهنوالعيو # ةماعلل هتبطا ىف

 ةقيرطلا هذهم الا سانلا اولءامن نأ مل ينبذي الف
 ةكزاتم تلصح اذا هن 'امدند ب رفلاتادايلا نمو

 ةوسلا .: م:ايع 3 ينم لك مق نب ايضا

 نيتئاثلا نم لك موتخد ماتشلا ىف نئفتلاب تا : 01

 الروابي 1 < مةشلاباهادحإ ”ىدتبتف ىرخ ذل مامأ

 ىلع مظفأ مثل ىرخ 59 أميحتف ةفتلخم تاك اميجاحو

 ىتح .مئاتشلا نابوانت دكت تاكرملا خم وجتلا

 ردش ال ثيحن ةعاظفلا ىف ةءاغلا غلب مشل |مهادحإ 5

 م بت



00000 

 هام ةماقإو ىلع ةلدحو ءاقلتا صضعل ف بسد

 - روبظلاو زوبفصلا لع لشالتلا بوض ارواَع ىف
 ةضتلا نا عم مههدم ر رابظإ ةليبقلا هده هانا قتلو

 نع ممدحأ لئسول ىتح ةعيشلا بهذم تابجاو .نم
 مو « يلع دبع ينا » ةالابم نود ولغب لال هبهذدم

 ْ اده مههدع ماصتعا ةدايز

 ف نينبكلا ضرع ايتس قاانه مذرس نسمح امتو

 اهيلع لاو اهرب زوله رمق تب افهدنع تناك مهسمةنراج

 ةلك ن وكا نأ لع نوها , كالو انين طامتملف

 مبااوجل نوتئليوبمأ مينأن قمو 8 ةقيب نوك ١ الو

 ١ ال كتمو ركاب كياج اذا » اهانعم تارلكب مهد را

 ٠ امددرظو كددع رضع الع كالو ء.ينناف 0

 مم 0-1 تنلل لهأ نا مهاداع نمو * «كنع

 هذهدنع دجو القو * هربقلي ا و

 ممم علو ةضد فملاب مهالماعم بلاغو دوش ةليبقلا

 "اودع ص خش لك لاغ نست لع دوقنلا لذي ةموكملا

5 8 
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 وهو ( كر لاق خوملا ن 'رم فئص معانا نسحب

 أيعيجو < ع ىف هريظن عنصي القو_ هفانصأ درج

 نوقطنتو ًاقوقشم هابق دوا يديشج ةرامحادعام
 هماك أ نولمجيف كرب نم ءابقلا ناكاذا: نكل « هيلع
 00 ةغقا نم امودخمو ديزلا كاس قفازملالا

 نم ةوسنلق نوذخت ءاتشلا لصف ىو هريغو م1

 لاجرلاك نسيلبو قاد نيبتميف مؤاسن امأو »لالا
 مهسابلف يديشمجا اماو * هرك ذ راملا لكشلا ىلع ءابق

  ةيجوهو نعيالاو نامرتلا نم مهبروام سابل هبشد

 ةوسنلقو |بتريصق ماك الا ةّميضنيبمكسلا ىلا برضت |
 ةراعلا هذهو * ةيسرافلاءابااب ( قاباب ) ىمست ءارآلا نم

 *رشو ثلبلاو نينا لعةعوبطمو ةيضورالاا ١ ٠

 ةءاضإو مادقالاو ةلنعاستلا ةرويشمو اهتارق ا
 هراهتلسا مايعاوخا اسك ضال

 خيش »ةلبصف الا ةعيشلا بهذ ىلع ةليبقلاهذهو

 اده نم 0 يسيل اكل« دب شادو « يلع

 رسم 2

 ذا

 ا

 يي ب مب

22110111 
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 ةماعل تاو.تعلو هؤ>ولا ضي مينو ف دارعإ هذ '

 . او ناقل

 نكسلو ( هرازه ) بعش اضيأ بوءشلا نمو

 ىلا ةّدتملا هن رق لامش ىف ةعقاول !| لابخلا يف سعشلا اده

 نم دخؤي م يلونملا هيئظإ نم ةداوه تاع كايف

 سأل رم اطال ليم عم ًاقين مهنويع نان تاب
 « متاقذأ ىف ةجباب تارت ننس الا تدذيل ًايلاغ ماو

 لالا هكر هش خويسو تنكرت نافةلجلابو

 هلا ك8 نأ نينو مولا ضعت لاق ةفونع نيش الا اتنلاو

 تناك اهنا يدا لب ناخ زيكتج ركسعع اياقب نم ةليبقلا
 كفوو نكل هةيلوذملاة للاب ملكتن ةنس ةئمث الل ذنم

 "يشد اهابإ ابج م مدعو د ةغللا نم امن 5 ىلع

 كنز ألا سنخو نامرتلل امرواحم ختم هيلوغملا ةغللا نم

 لقدم هذه اهطاوم كي يدا مزجب كرتلا نم

 ىلع لزت ل ةليبقلا هدهو « ةدددم : ددع سار

 اهنازلغ ةلذلا ىلانةرادبلا ل ةشرع نؤجوتلاو ةثوسملا

 ل 6



ْ : 220200 

000 23 
 ةسربو ةعارزلا :رف ةفرعم ىلعو اهريغو ءانبلاو

 ناونك اسلاو *« ةراحتلاب ةءانعدلو موركلاو دزاعألا

 تاسقناو .رشلا لع اوي د لباك ناتسهوق ىف هنم

 مهيب اهف ةئاق ب را ضرتق هامل كفسؤ لاثتلا بحو أ

 نمو «رخآ مم تيب 0-0 أ عمةيرق اه ولما د

 اهم نوييَش ايو م اوذخا 7 دع 3 ْ

 | نضال . بالا نسحأ نرد ادهن ةامخجابو

 ل هذ ىف م انو ةلدنلل ةرادألاب مهم "05207

 0 ننيت ب

 اك 5 مهقوشب لب ةفاظنلا ةاعارع مولع زاتميو

 لي نم . وأ ماع هيف دجوب الق هنا ريغ ةاكذو ًاعفو

 رهتشا امو « نيينامفألا فالخ ىلع مولعلا ليص# ىلا

 تاهسهف ىئرملا ةباصإ بعشلا اذه نم ىرّقلا ناكس هن

 لاؤط نم تسلل مو ضرفلا مدحأ ةصاصر « طذم نأ

 تهدم ل ع يني نمشلا اده لجو « اموداقت رجانحلا ١

 دجوال م ةيبضع تعشلا اده ىف دجوبالو ةفشح يا



1 0١ ْ 
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 رق دل ا لوتس ِ قلاع

 كلذ رافمرو هع ١ عاطقن ال ارظن ناطاسلا ىلع

 هتحار ىف قوشنلا نم ا ءضلو هبجو نع درمألا ْ

 لوا , لك هيلع لاغتحالا لهأ دواوتيف .اهطسنو

 ' ةغللاو « تعلملا ضن ادعو قونلا اده نم اثبش

 " سرك اةيايهلا ايفووتوةوعظاةبظ ققاغألا |

 لهأ اهب ركاب ها ةيسرافلا ةئللا فورح نم

 رو نة هدب ةليلق تافل ومدج ونو « راهدنق ةنيدم

 هس * ةسائف لادالملا 6 ةدوجوملا ب وءشلا نمو

 نارتلو احلل رواجا قوقل نط ومنززت ةننادم لأ كلباكو

 صرح 1 نس دح وذسعشلا نعي 03 ةخابلا ديلا

 ةدادحلاو ةراجتلاو هك اياك مئانصلاو ف رملا يلماعت ىلع

 ص 4



 كي ظ

 | قالملا لال ومقاس نم انقر وازطل

 تاداقنعألاو ةيعرشلاماكح الا ىلعةريالانودببو نيدلل "
 . دجوب دق هناف داشرألا ةصنم ىلع مهنم ناك ن آلا

 اني مملا ةبلطلو ه ةميخدلا ر ودبالا يف لهاشتلا
 ىتح سانلا ىلع دمت ضعب م ةماعلا مارتحا نم لورب

 تانيا رهاب ا نوب ز را 0 نا

 يلاهألا مدي نا الا لواطتلا نع نوبتبالو مدحأل
 كلل 8 بألم نم دك 0 ما

 5 00 0 نمابلا نوعدب 0 6

0 

 ندعو دل اي ةوسلاوا اينجد ا

 * ءاشن نم 000 : يتيما لاغسألا

 ف 5
0 
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 و و
 ملاوحأ بسح ىلع مهارشب ليبسلا ءاشإأو نورئازل

 0 رقفو ةعضوأ ةوركو .هاج نبا عدالورق هللا مبحنم امو

 كولا ريقفلا ىلاو هب نيلي ام ريمألا ىلا .مآدقب ناكو

 ًاخيشنا عمس اذا ناكو « سبايلا زيلغاو لصبلاو بئارا
 رداب داشر ألا سلجم سلجوأ دالبلا ىف هتيص مقترا دق

 ْ لزتتو بولقلا هنم رفنت“ ىتح بهوتلاب هيلع ميلا

 تسل ل هادرك ةيايلارابطإ نم هتخرد

 ةروص حبقأو ةئيه ملم ىلع مهضعإ يعاب وادع كح

 هعاونأ عيمجم غب غبتلاب شن ومرح ناغف هلا ءايلع معجب

 هلا هتع ةماعلا عنلنوضرعتبال مهنكلو ىزاخ ءالمك

 || « نيثوعبملاو لاسرااهءدل نم 0 «تاوصدنخا»

 مانلا اوننعل :ةنامهالا ذالبلا ىلا

 لومرح رواج او ىلإ ةاارالجرخلا اوتياقيشلااو رسكيو

 مهمآ عن عم: نييعيشلا هحذ لكأ

 ود زال ديرملاو او ددرا دقةعيشلانا نيمحاز ىراصنلاو

 هقتاع ىلع لمح مهمرججو «باتكلا لهأ فالخي هتنعذ

7 9 6 

 وهيلا تبذل اك انولل<

 د د وص



 (155) د
 قدير ةذوح نم ياعو دنب و ةيثقألا هال .| ضي! و

 مهيلع تاقؤالا ضع ىفمجم و هءاريح نم هجابم ننمآ

 دبع ءالؤه نمو« ةيطدلا ةلد الاب كلذ لك ق اجت

 لع طلستم لاكى تلا ( تارض نتهلانو روبشال را
 ةاغق الادالبلا ميج ىف ادتحم ناكو ( نإ و (كفارس
 .ًادهاز اقف ناكو ىراخو دننللا دالب ىفو لب مومعلا ىلع

 نخدلاو ةرذلا نم شيمتب هتشيعم ىف اتشوشخت ًافشفت
 3 ه ةياج ااقصا الا نضرتاال وتقلل ا

 ”نيشاام ا 1 ن.ددرملا نم رفاو ددع ماودلا لع هدنع

 دالبلا ىف رشنأ ناكو مهيلع سفنأو زدلكتالا ىلع ةراغلا

 فقزولا هلا مدت ذاهللا ىلا ابلهأ اهب وعدا 0

 نم ةعاج 7 ىلع هدعاسو هدب وب ناكو + ساثلا خم

 نذلا يناهولا ذمحأ ديسلا باحصأ دوتحلا نم ةياهؤلا

 نارسلا نيدلعتلا نمت انو خس دشحلاناطفألا ىلا

 رينو تاوص ىفاونطونو

 هيلا دفو اذا ناك« تاوص دنخا » خيشلا اذهو



 ه2١

ُُ 0 
 للا راك دخا نإ وهو : راهدتتق عقوام كلذ نهو

 تماقو يلا الك ىيوداذ مهلعتراثف ةعيشلا رفكب 5

 صضعل ل وهو لباك قف مقو ام كاذكو * نيكاكدلاو

 نضيعبلاو * ( شا لزتلا ) ةعيشلاو نيل عن ايما

 داشرألا ةداسو دسوتو ةقرطلا همس مس مهم

 ٌمريغو ن رازلل تاطانرو ا نودخم ء ءالؤهو ١

 ذوشو مههأجوو ب ماكو ١ ةممطأالا م نوهدشو

 نذلا . 2 ةييدعاام بس متن: ةعسو 39

 نكم نم مهبمو * رودنلاو ايادهلا مسأب مهب نوذوم

 سانلا نم فول | هدصّشو ماتلا ذوفتلاوايلعلا ةيلكلا هل

 ولخم الو يدل مهتماقإ ةّدم دئاوملا ملل مدقيف خ لك نم

 اا لم كمل هرب نم مهو «ةسبألاو

 ف 0 3

 "يلا تيبنوئامدلا و يزع اهيف كففسو مهد برملا

 | تدتما برد هببسن تعقوو ةعيشلا نيكي .يس امالع



 0 . 22 ا

 ُُض 2
 دالبلا كلت ىف ءايلعالو ه«هذخأ | نع عملا جلاب لكوملا لمغ اذا

 يلاه لازال .ةلكذوفلو' ةمان ةقاعورا ةطلدتو ميظع 5

 كوولك نأ ةريحتلاع لاو ةالغملاو ءاربكلا عاشخم ثيحب

 وأ رثمأ يأ "رغ تقلا ورعب انا لو سلال

 ةاقالمنم فكتتسن مهنم ريثكلاو * اوؤاش ىتم ريك

 مريغ اياده لبق ناك ناو مايا ده لوبق نعدزنتب و ءا ص ١

 ناىتح ةهوكسملا لاجر ةرانز نعربكتسيو * سانلا نم
 ةلاقل لزاش نأ هسفن نم ىرب اله دحأ راز ول دلبلا ريمأ

 منع ردصل دقوده ممطاس ببسإ و# ابلثم ةرايزن هيرابز

 سس رف نوقع ذأ لقا وعرشلااهابأ : ضمان

 دق ل 6 ءاوهافل ائام هنم | وأو اذاهقسف رانضاشفلالا

 قضوا هكا لاو ا نقل ابحآضمل مهضعإ رفكي

 0 نهذم رثتنا ام دفن ةرخالا ناموا هده

 وه نل انا عار اذا: ةظلتت ذك ناك نم ” نافدنملا ىف

 نوم ابو بينا 8 ىتح يناهو هنأ 5 هنود

 هيلع اونكح نم ىلع ف تابوّعلا ءارجأب ماكسجلا

 م نا
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 اقأس فوصوملا صقرلا نوصقريو ةرئاد ةئيه ىلع

 مهنمةدرابلا لابجلا ونكاسو هفويسلاو ليخلابذوبعليو .
 نونك لاو نؤللا ضيا مهنا « مرك »و « تاكد
 دليل الآ مع دابا لاليجو راهدتمك ةزاملا دالبلاف

 مهم دخات ام اذا هنامدنع ةيراملا ةينيدلا دئاوملا نمو

 نيك املاوءارقفال امنوطمي هلامنمريناندو ثاردنوجر خم

 ندملاوىرقلا لها نمو «ةالصلا طاقسا مساب ءاململانم

  0يناعملاو وجنلاو ف رصلاكم ولعلا لت ةيظع ف نشال

 قطنملاو ثيدحلاو ريسنتلاو لوص الاو هقفلاو نايبلاو
 مهم ضعل ملعتبو باسملاو ةسدنملاو ةئيلاو ةفلفلاو

 هقفلا عت نوت ىرقلا زهلورد قت « ةيبطلا مولعلا

 نولفكت ةماملاو * ةيردلا. مولماا لاصحتسا نود

 لك صصخيف سفن بيطإ ب لطلاب ةيالتلا قاربأ

 فوط مهاشعو اناا امج لملا ةبلطل ادق بحاو

 لهأو 57 دع ام عج رودلا ىلع ةبلطلا راغص ضعل

 نيبلاطلل صصخام .لوانت نوزوجيال تابجلا ضعب
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53 00 
 ام اريثك ناز كنجا ةليبق ناو *« مف هؤاقش نوك

 اهقرط توّدسو تملا :ةدازإ لفاوآلل نوضرهتن

 ميمنكعملاذاف ةذداملات ال .الاو ةيرانلاةحاس الابابنولباقو

 قفار 4 نصنلا نم نيكأ وأ ةغأب اهوطاسابلل ١1
 ىلع دفو ةيدشملا دالبلا كرام دعب ناخ مظعأ درك

 ناكلا 0 ابناخا ةدنق' لاو قا ز فس 7 ةليبق

 ةادلريم الل مّدَق هب اذاورفلا تاو ميذلو ومولعالا

 ءايلوألا روبش كودقتم اعلا كو

 ميسم راو مدل مابذلا نو<دبو امرايزل نوبهذب و

 يددرفألا' ةليبق نم الجر نا ىتح اهم 'هداقتعا ىف لا

 هبط أ دارأف اطخش- ل ”نرالو كادلام وبلا

 2 راحتسا مث 3 0 لوسرلابو هللاب راجتساف

 لاقو افوخ لجرلا كلذ ب رادضاف« دم رازالثم ةىمسي

 « هلييس كرثو .« رفكلا ىف يتتمقوأ هلالج لنج »
 ثعللاىلا نولي ئرآلاو ةءدوألا ناكسو لئابقلا كاغو

 ناوعمتج “لهل نع ةيلاطا ةندز الا "وزال

 ف 6
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20 54 
 قدانبلاك ةيران تاللابو ةميقتسم رجانخو «هرون»و

 عطقنت الو ليتفلابلابجلا لهأ قداتب بلاغو تاجنبطلاو

 نا اريثك مقو دقو * تالئاعلاو لئابتلا نيب تابراحلا

 نيب حلصلا دقني الو هاخأ لئق خألاو هابأ لق نبألا

 لاب ناتي نلاغو هت هامل, الا نيتراستملا نيتلببقلا

 نوزوذيو ةيربج ةّوهالا ريمالل نوداقنسال ةيدوألاو

 ْ مبةاوعنم ةيريمالا بئارضلا مفر ًائاد ةصرفلا
 تاتقب نم مهنءو هرذلاب تاتي نم لئابتلا نمو

 ربلاب تاتي نم مهنمو ريمشلاب تاتقب نم مهنمو نخدلاب
 نوعنصي ءاتشلاع نمز ىو © محللاو طقنألا مهمدأ با ااغو

 رافسألا ىفو.جاصلاب ابلاغ مزيخ نوزيخمو.ًاخيبط امهنم

 ار ىلا نم ةمطق قا ودضي ةامج ًابصع هيوخي

 دجوب قود كاكذ زيلنإ اذه نودس و يوتست حارات

 كيجأ »و «يئاز فسويد ةليبقك لئابقلا ضميدنع لصبلا
 نيلئاقدل نوالذتبو نوقلمتر ًاينجا اوأر اذا مدجتف « يئاز

 ١ فيس لما كاع مانو م اندنع» |
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 8 ا
 دالبلا ىف كضانملا تابرآ قرت كلناف * مهتموكح

 معز ل (شا لوقلا) نيبغسلا مهران

 هناو ا ناك ولو اس نان يكف سانلا فرشأ هنأ

 ىف الا لاملا مالسالاو لماكلا تانغ : ًالادجو ال
 مربتنأ تدار أ اذا ةليمق 3 0 برعلاو نائفآلا سنج

 هده: قينلو ةر وشما اهؤا أ عمتجم نأ دن الفا رصأ ْ

 ادا ةليدق نم ةللغا لثق اذاو * هكرج مدنع ةيعما

 ىرب لوتتملا ةليبق دارفا نم درف لكف ئرقأ ةليبق نم

 جر لئش نابل دخل أل تبت نأ هيلع تجاؤلا م ١

 الو مالا صاصق توءنتق الو لئاقلا ةليبق نم

 أ ال ءاوعأ هيلع تنضم ولو كلذ نع توقد

 دحأ لقاذا لالا نوكت :اذكهو هلت مب ريجتسإ

 ازيا نم ةدحأ ةلئاع نم

 ءرجتاملا نوئيميو ليخدلا نودحم.نوينافألاو
 ةرادتلاو هال لكاوم مهلا 9 و مئامدي مهلا

 «ةواليس» ىمسل.ةريغص فويسا ايلاف نوحلش مهم
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 2 . ا
 اذه. نا » هل لاق ثيح: ربمج رز هريزو ةروشع الا

 ةرطالا :لاطغتسإ الا هذه هتنإرشي ديرب الا عراشلا
 رالي الا: نوكتنال ةيطلسلا_نآل ضرالا هون نم
 00 زنا لاوعتالا ىف كلا رتشنألا نتاع اذاف تننلاو

 هخضرات ىف (كللا ماظنر هجاوخ لاقو « « ةئطلس الف

 كدزم عابلأ نم م نارإ فنيدوجوملا .نيبحابألا نا
 دجا .٠رماوجم نذلا نع ةّسرطلا هذه اونراون دقو

 دخل للغاز :ىز كدكورم قلوزرشولا فيس

 نورّوصل مه * بعارأإلاو جراوذلاتاداع ضع ركو

 ىف هلوجرخم كيل مث هنونفدنو مارح ةىغ ىف لكيم

 ءالؤهو 50 نع نورسكيو روشاعموب

 اضيأ ناتللا نوحبمتسي
 نعهذملاو نيدلل مهصمت ةّدش عم نوينافألاو

 نوشاحت الو مهقوةح ىف ممريغ نوضراعنال سنجلاو

 ايام مهم 3 واش اورالا اوف

 | ىف ةيلاملا بتارملا لبث نم امهنم نيقحتسملا نوعنعالو
 ل ومها“



 )61١6١ ؤ

 مالسألا نبد ىلع اوناكناو ةيكدؤملا

 نم (ذابق ) نمز ىف الجر ناكاذه كدزمو
 قويدر او: ذاتي همسو هوبتلاطدا لقوسواقا ١١

 كارتشألا هلدد ليلا نكون نينسولللا ننقل ||

 تاعزانملا لأ كلذ للمي ناكو ءاسنلاو لا ا ف

 كارتشاالا لصح ولف (هلج أل الا يمال تالتئاقملاو

 ذابق تاماملو « ةحاّرلا تيتتساو قاقشلا عفترال امهبف

 ةصنم. ىلع 'لداعلاب فورعملا ناورشش ونا هنبا سلجو

 كلطف «.ةعدتبملا :ةميارشلا هذه" ةداب ال هلاتحا كألل

 ينا»هللاقوداضرهل ربظاوةشاشبلاو رشبلابهلئاقو عراشلا

 قل ماضل ةعيديلا ةعلرشلا هذه ترتخا دق..

 كوعبسا نيذلاَرا أمام الحوو ةوخاهب ىهاظتأ نأ ردقأ ال

 ضربلي د رش مفدل ابق مهف نأ رعأو

 كلذل :ناورشوا يا لحم ىف هيلع ع عراشلا

 ةيثالث الا مهم بره ان فويسلل ةمعط عيمج راصف

 لعفلا اده هنع ردص) و #23 كد ضم ةحوز موعم ىلا
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 5 سس
 ٌْ امش غمضت الق ْغ

 3 2 - 38 ال 7

 لعجنو جيرفالا ءاسن ن فشق يحل ٌْ

 ىف ضلال اعل اهفارطأ عيج هج < بفرارش اهملع

 مهعم يداوبلاو ىزرقلا ل هل : لش الو حارفألا

 جوببلا حماغس ىلع لحللا فصل قولو ةلاعلا 32 دولوم

 تام ثا توصلا ىلعأ يدانبو عفن سم لح لعوأ

 هلل ةمعنلا هذه ركشل ةيداتو دولوملاب ارابخإ 3 ُ 0 -

 بهذ نوبهذ.تم نوياس نييناتفألا عيجو
 نيدرضخوهاسنو الاجر تولهاسب ال  ةفينح يل
 ( يروب ) ةفئاط ىوس موصلاو ةالصلا ىف نيدودبو

 م هديدش تانراحم مو عيشتلا ف نولغوتم مهاف

 نو.تبماعاو م وصلاوةالصلايزولا الو نيينسلا مهماريج

 مارحم نم لوالا رمشملا ىف ( ىضر ) نيسملا ماما
 , * ةفوشكم لسالسلاب مهفاتك أو مروبظ .نوبرضيو

 ةقيرطلا نم اياب (رك اك) لئابق ضعب ىف دجوبو

 2 ف 6
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 نوةلحن د ايغألاو مساوملا ف 5 ممابشنا يهو :ةبب سع

 نولحكيو فالخ نم مهيراش يباب دحأو مهيجاس دجأ
 ا ب مهنم ةيلس هل نمو رجا اعود وسلم

 بمللاب هذه مهتداع مايأ نوضشو رخآلا, كريو اهنم ٠

 كتفلا تولواحي مهنأ رظانلل لب ىتح فويسلاب

 نسح ممْزفتسي نم نيتليبقلا نيتاه ءانماو * مهطعبب

 | لاجل مرفغشيو ةروصلا نوفا م. لنه لجتاملا

 ع جنابذلا ميدتتب اهصولخو ةبحلا قدص رابظإ يف

 هجن ذ هيا ميدقتب مهضعل ىلاغت

 متألا يف اهءاسن نا (كتخ) ةليبق ةداغ نمو

 تاحئناص تارطال نبثيو امرفعيو نوهوجو نذبصي

 ياس نه رفاظأب نوهوجو نشمخمو
 ةن الث نب نعملا ماعطإ نيالا عيمج ةداع نمو

 ةقفش موق. رك ىف ةداع, نوفلتخم مهنأ الا مايآ

 فونت ام يسع جاع موب لئابقلا بلاغ ىفف ةينلملا

 وه اما 41م ةببرملا ىرقلا يلاهاو هناريج أهم مودل اهبطعل



. 200 
 5 سوو

 جوزلا يعدتس م ابجوزو سوردلل أهادعن نا ةداَع

 دله لعاب َى ريغافلا م لع هسلبو لفحملا ادله ق

 مث سورعلاب كلذ ناعفب ةوسنلاو * ةفقايلا وارق

 اذنهو لوب ظلاو يناغ الاب ةيوحصم اهلي للا اهنوقزي

 117 11 كرش( ىلا ةململا ىءاهلا ركاز بهو صو

 سورملآ سأر ىلع نرثس و لقنلاو هكاوقلا عاونأب تايتنلا
 لتنلاو كارتر كانتا ىف تاوعدإا ونوع نعي و

 ىف ربظن ال ابجوز لحم ىف ةفكأغ سورعلا ثبلتو 5

 تائب اهنلا تنأ مايألا كات تنضم اذاف «: ًامايأ سانلا
7 2 

 ةارج نرمم شك سار ىلعو فوفدلاب نفزعب اهتلحم

 هام قيعاوا رع ةلمت نا ىلا تافؤاع تابنغم ةثيللا

 دعي سورعللو كلذك نعجربو تارجلا كلت نالعيف

 ( لكتم) ةليبق صةخ و*سانلاةرشاعموةلزعلا كرت كلذ

 بجي نيسورعلا يوبازنوكب لئابقلا نود (روواذ )و.

 ةداع قيتلتيملا :نيناسطو هه نيوملا -ق صقر :اهيلع
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 ءابرثلا تومركيو نيملسم ريغ اوناك تاو
 اوناك ناو ةةرسلا الا نوخشتلساو ليلا

 نيب قرفلا نا فاخ ريغو ةراثلاو بلان .نورخافتب ظ
 جتبهلاو :ةرقلا ني كينقرالا له بلا 1

 دوجولا ةليلق هفرتلاو فرثلا مئاتن يه ىتلا تاركتملاو |
 نم مهلاغ ولخم الو مهنم ةوادبلا قلبا مهن

 نييناذف الا ءاسن ناو * مهيلع رّمفلا طلستل عمطلا ةخ

 "ل فال نه اوحو :نرعس فانك .ق وانك املا

 نطاتخيو هوجولا تافوشكم نهناف يداوبلاو ىرقلا

 ىف  :رصقريو لجز دب نبنم لك دخأتو لاجولا عم

 نيدرفنملاجرلا صقرب َةراثو ةرئاد ةئيهلع حارفألا
 اده ىمسيو حارفالاو دايعالا ىف ةئيحلا هذه .ىلع

 : ( نأع) مهيدل صقرلا
 نيسانفالا نم يداوبلاو ىرَقلا ناكس ةداع نمو

 هيلع ىنلا بايثلا مهلع ضرعزو فافزلا ران ىف هناريجو

 1 ض 44



 و (0 -_

 "1 ل هلو تسأل نونا إبر خطف لع ١
 دالب ىلا ام نؤيجمو ايريبيس .دالبو نيصلا برق ىلا
 ” قمر هدم رالعألا نيفراسوا لسا ولا
 اياوز تاذ ميمئامع ناف | حلا لانا لل ع واتت
 تاكسو دؤانر الا ةيبقا هبشن مهدبقاو ةلاقتم عنرا

 كك (لزيدلل ةسنإو للعأألا هس الإ قل رزأ
 طسولا نم شدماكتلا

 سو ةمئارزلابن وانتشيف ىروقلاو نادملا ناكسامأو

 مف دجوب اًلقو ضايرلاو نيتاسبلا ءاشناو راجتشألا
 «.اهبشد اموك ايم اوةراجنلاو ةدادلاك ةعاتصلا بابرأ

 ناف'راهدنق يلاهأ لا. ًابلاغب ةراجتلاب مهنم لفتشي الو
 معلا ةبلط نم م راجت ىلاغو ةراحتلا ىلع ًاصرخ مهل

 ةيزؤيلل انوا دا | ةينيك, ةيفاك ةءاردنينانف الل سلو

 هذه عيج دمحم انيلو كلذ هبشر : اه: رئاقدلا :ظيضو

 5 نذلا .« شاب لزق ه ةفئاط يدنأت روما

 ' اوس عب نول الدم ءكديردان رك نحال



 ظ 60١:62 ظ

 يعم ١ك
 بلاغو * ازراب ىري ىتح يدثلا نم برق قطانع
 باندا رومش نما لاش قشتكر ايلا للا 0

 نكح يئاجانلا ةليبق ءاسنو * نهرو داهلصيو لويملا
 ىلع هنلدسي مث صرق لكشب اهناكشنو نهصاون روعش

 ننال نتن طل ل ا ةمجلا

 انساتا د رتلطو ريدتسم مقرب وه ناك هل وط

 رولبلاو ساحنلاو ديدملاو ةضفلا نم ةليقث ةظيلغ تاقلح

 يامل لع تاوساجال ناففألا ءارصاو

 .: قوافل و , طاع اللب ؛ مرسلا اا نوشرتند لي ىنازكلاو

 ريل ام ةمظعلاو ةبم 0 تو رم مهل سلو ةيسرافلا

 عم ماعطلا, لوانت نم نوفكتتسالو ءا 5 ال

 سانلا قش سعاس لاو مهمدخ

 يعرب نوفرتحم ةيدابلا لهأو مهم نويلبجلاو

 ةعارزلا نم ليلقو اهم نوشيعتبو م اناللب يثاوملا

 * نيبابللا نم «يقأ هول » ةليبق ف الار جاتلا مهنم دجون الو

 ةراجتلا ىف مبطاشنو راجتلا نم ةليبقلا هذه لاف نآف
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 ٍ 000- نيللا ىف ريصت ىتح ابغبد ىف نوغلاس

 متريرلا زارطب اموشقريو" ري د ٍنولباموغبصيو
 ىلا يعش ةريصق ةلعلا اهذخت ا اهي فترولصف

 بابرآو (هج نيتسون ) ىهستو قفرملا ىلا نيمكب نيتبك للا
 غلبت ةليوط اهنوذختب سانلا نم ل مئانصلا

 01و نط ولع نينكت مسببا دانك ةويعلا

 اا دخت دقو «نيدسو

 كلاغو * ( كرك ) ةارف باجنسلاو .رومسلا ترو
 ءاظعلاونورادرسلا ماو ءاقرز ةمايعن ن هين ةططنألا

 داللا نلكحو ءاناولأ رزيعكلا قوليعب: نوت .ًايلاخق

 ةصقان وسلبو تايردص نودخت و لاعنزلا نودتحيةراملا

 مزحت مهبلاغو « ماك ألا ةمسا وقاسسلا فصن ىلا يبن

 « ندخنلا ىلا ردصلا 5207 لغم ةضلرع ةمز 2

 نودختب مهصعلو مه وؤر نوماحت ل لك اعلا تلاغو:

 مروعش نم ةللوط ةريفض

 ”نقطنجو ةليوط ةسلا ن سيل : نيماق 2 ٌواسلاماو



0 

 تاناويطإ نيج نوكتاماربعكو تاروذاتلاوتا ١
 بااغو مهل خرم اهداسأب لوئتعل الو مر كسعم ف

 لب هبدب لسفيال لكأ اذا مهنم ىرقلا لهأو نينيلبملا

 نبل اذا مهم ضعبو هع هسادم 11 هتف ا
 2 0 هس ص

 ارابظإ هيشاع اصوصخ نمسلاب هصعل خطب ادب دج انسان

 يداوبلا وأ ةيبخألا ناكس نم اوناك ءاوس مبعيجو

 مها نوءنصي ةيدابلاب اب رافامشخة سبل الا نمز وسلب

 ناهبشي نيلبوط نيمكب ةبيرغ ةئيه ىلع دابالا عون نم
 مهدنع ىمنبلو ضرألا ىلا تالصي ليفلا موطرخ

 ىلا لصي عونلا اذه نم لخأ نيرا ضيا و « يس 71

 القءالؤهو « ةيردص » ىمس نب ريصق نيمك نيذخفلا

 نم مهب ايثنوعنصل نادملا اكسو «ءالبلا لبق مهمايثن ولد

 اس نودختف را 1 6 فوزعملا ميال

 نكولملا'شارتلا ني ةينهأب وبدت .و|ةريصق م6 لة

 ل | دواج نم ءاتشلا نمز ىف مهبأبنو تيشلاب فول
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 نمو * اضلا ضاضرلا قالطإ يف ةيردلا مه تداف

 00 يفاوموك نان دما كيود ريماالا .نمز

 المت ابق اوعو دقو. ةدمدملا تاماظنلا لع ةيرركسملا
 املأ نيتس ةمظتنملا مهركاسع ددع غابو ًارعال

 ىنةماق الا ىلا اولام دق اوناكناو مهنم لرضك لاو

 اهريغو دنا للجو هن زكو راهدنق يلاه اكىرقلاو ندملا

 يع ةنوشحلاق اولازي ل نيذلا:مهناوخا ةيقبك هب الا

 مهشيمت ىف نوكلسي ل ةهافّرلاو فرتلا ٍبناج اوذخأم

 كعل مها « هداج ناضلا نوكأ مسا و

 لك "الل هنورخدب وهن وفق مث هفوص نوقرحن هنوحذبام

 ماعطلا يناوأ نوعضيالو قعالملاب ةمعط ألا نولوانتبالو

 سيلو * مه.دأب ضر الاىلع نولك اب ل ناوخلا ىلع
 ةفاظنب نومتهي الو مهنادنأو مهتسبلا فيظنتم ةيانع ممل

 «قامرإلا نم مهندم ريبطتو مهتارجحو مهنك اسم

 نم ولخمال مهنم ريثكلاب ةنوكسملا ندملا ىرت كلذلو
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 هكلنس 03
 3 0 و

 موعدب دانمءادن اومعس ول رخالا مم رسب نوال !

 نيلوربم اوعر 4 مم ماسور 2 سس وأ طْباَص ىلا

 اناملك اولا ولو م مرمأب .ثدخن عايتجالاو ة«تباجاال ع ]

 اذا مهتعاط نسطو # د مخيف د تام 6 هما قى

 ًُء

 [لاهلا نضترنلا مدع واما مرمصأو "ادإب اوخيتق

 عبيلعت سم ولى 0 نا لو ع قادل معَ عقبال

 # 0 تن ا ليلك أن تولي

 ةئطاسا 0 "1 نفدشأ شارل لوا كيسا

 تعاو / باير 1 لفمف 1 ذقأ ىتح عني فاللأا مظعو

 نعل ءاقج جرلاو جرفلا ل لودح نم يي متن اوخ

 ةيدص) ا نا «:انلعم تدداولعا تفي فرشأ نم
 انين

 ةنيدملا ىف لاتقلا "هتماو « اهضيومتب ل | 7 نانو وال ١

 عيمجو# نيلتاتملا نم يلاهألل ررضإ ىندأ لضحمإو [مايأ

 فويسان برضلاو حام لا لا مأن برن : مهاجر

 ةراخلالا ةينز الاى ز 5 طاشنو ةفخ مملو
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 هيلعا هاا فركاسلا ل 3 لو اذا هنا. مهتداع نم

 ا اًنناوهو:نابذمأ ةعقاو ىف عقوام كل د نمو لدملاب

 هاراف ارعيقتم هارام دنع ركاشملا دجأ لتق مه

 7 . راتنلا ىبع | ماتم ةمولبام ولامدب يزكسلا

 نم صلخي ب 1 لإ لتملا نم طباضلا هافاعف

 00 ريت الدلم لبد رغبشو هب ره هذرب

 انا ت نا انك لا سلام مرملا كدب نكت ملا ثنخا»

 هادع الا لئاقو تهذاو كءادعإاب وين ناتسا كدنمق

 طابضلا فئاظو نمو دن كيا نم قسرا ن 1 ىلل

 ديلا علا تدب رتب هملعتملا يهاونلاو سماوألان ءةدايز

 ١ لادم 2 ا نم توم نم . دققت ميماظن 526 بلا ىف سلا ا قع 2 دقت نال

 اةناهإ تح هنثج مقتال يكد وتفديو لاتقلا ةحاس نم 0

 هفد :نوز وجال مهلاق امزبم لق. نم الإ ءادعأالا
 ذايقن الاوةعاطلا نمةناثف الا رك املادارقالو خالصا

 دالباا كولم نم كلم رك انع ىف دجوب الام مئاسؤر

 ثيحن مهماشلو هيدايلا ف عبق رفن دنع 3 ىتح ةيدمتملا ]

 ف تسال
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 مهعوخحو ناف ع "ىو هده مهقي >> 55 ةرهااؤلا

 ناك ناو شوشبلا مهيب دجوب ايلقو * ةساع ماودلا ىلع

 ةبوشخ كلذكو ةدؤتااو يا م6مالمأعم صضعل ُْف ررظل

 ىلعو ةقيلللا هذه ىلع نالدب مماودا ظلغو مهغل

 نم (بعابلع قف زكيرا اع و':هقتفلا ةراثإو تاراغلا نشو

 مهدش 0 ,راحملا ىلا يعيبطلا ليملاو مادق لاو ةعاجشللا

 ةئيه لع يركسملا ص هألغإ 2 ل ل دورت نم ةعيبطلا

 0 ءاكلذو 09 عر ديل مج تامل مالو و بره 2

 قوس دنعو ةينادلا بتراا بابوأو ةيلاعلا بترلا 6

 مدوقتا رك اعلا مدقتن طابضلا تناك ةيراحملا شويملا

 م دش و طابضلا 2 0 ربي تلعتشا اذا قه

 ماوتالاب ظابشللا د و مادصلاو لازنلا ا انيلا

 ماجح الا ومادق 00 و 58 ايف رظنلاو يهاونلاو :

 ناكو * ثاذ ريغو فقوتلاو ريسلاو رسايتلاو نمايتلاو

0 



 مد ىف ةنك أسلا ةفلتخلا بوعشلا ناب 1 00

 هي ناتسنانفا بأ ابنع ريمملا راطقأالا
 ) مهيهاذمو مهماداعو ميقالخأو (

 يال ملا دع ول
 اعرثك ًاوراطق الا كلت ةنطوتسملات ومشلا ملضعانا

 قرشلاودالبلا بونج هرفمو ينام ألا نشل رغاذدع

 رّوهلاو تابراحلا ماحتقإو مامن الل قوشتلاو ةنيغضلاو. |
 ممروص نأو بابسألا ندخل تاعزانلاو تااتلا ىف

 ٠ دلل ظ 6

 دّتملا وه ىنجلا اذه ىف اغلا قاخلاو هاهنم يبونجلا
1 

: ُ 

3 

0 
1 
1 

: : 
1 
1 
1 

1 

: 
1 
3 
3 
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 ف 7 <
 هدبع يلو 50 هللا ديعمأخا لعجو درعلا هنالو نمناخ

 ..ثوتس دحاماو* (داخرلا ع لوتسلا ”لطل) ١

 تع نكل واه نايصعلا نافل تاره ىلا هذ دف ناخ

 هن وعد 2 را اسع لعهتيلغ عمهتافنايضملا اذه قدم

 هعدوأ هلماح 0 نع لرب نامل لاك ىلا هأعد أميح 0

 دق تولان أل هئينب ريمأألا لني مل هلكاذه عمو بلا

 سواسولا تيلغ ١؟هةنسىفو 5 دب دللا دبع ”يلوب عرتمأ

 ةراقشلا هول داولو انيس ناكاتالا لاما لاق ءاهوألاو

 نيس دم دنع نامل زد هوا ايو ير لل ة.سورلا

 ريم الا ىنافةنانق الا ةرامأألا ىلا اهواسس رو لاج ب
 ني لك هعفدد اودبعت ىذلا تّترملا موعطفا أعلم الا

 اضرغ زيالا تاباغتناف. + نس الب نيذس ةدم نم

 روحو ادلع ةنانج الا :دالتلا لأ ركاينلا تفل د

60 



 فشلا

 0س سس
 تارورضلا هتجوحا . .ركلو لدعلل احم اريدم القاع .

 هدلو هراثبإ امآو * لظلاو روجلا ىلا ةياوكلا ثداوملاو
 " هطول وذو 2 7 ةمرعللا ىف ناك ىذلا باشلا

 هدانا :ءدمل ناكدتف راهدتق شويلط اقر هايإ هلم
 مرام نكمت دق هال مهنياوخو نانفألا :يرادرس ىلع

 ةلذر ةنايللا نوعي اوناك أممهمأ كريحت قالخألا ءوس

 لالخ ىف مهبلاغ نآل راعلا باكترإ نم نوفكتتس الو

 ديزا نييراحتملا نييزأا نم "لكل ىّتنا دق نتفلا هذه
 نيلئاقلا ةيفوصلا هدم [اهداعب ناكو ة لمت نر شع نم

 "زيه ةنس ىةطلسلا تع الث ةلخعارو هك ةوجولا ةدخو
 ىلا هذ عنام الو عي زانم الب ناخ ىلع ريش رهجأالل

 دا ةويكفالا ةيوكللا عدل ةءابإ هلال ةنانم
 نيبو اهني تمقو ىتلا ةّشاسلاةس وقرعلا هتدهاعم ارتلكتا

 ١ ةّميقطلا ىف يه ىوجلا قا وع ناخ دم تسود 5

 نلخ لمعاتما ىفأعج رالو#«تالئاغو تاهءوع نع ةرابع

 بوقمي دم لاعبلا هنبا علخ مث دنجلا ىلا هتوخإو ناخا

 م 5



 6401ه

 دازلا لوضو نكميال هلا اوءلعو نيركسع نيب مهسفلا

 ءال ؤه ىلع دامعألا زوال هنأ مظعا دمع ملمف د« مهيلا
 روتفلا مهيلع ىلوتساو نيملا مهلاع باغ نيذلا رك اسعلا

 هيومن ةلامخ ةءارح ىا رال 9 وضل بالا

 ل رفق * ماودلا ىلع دككنلا فار 5 9 مموجهو

 فاح يلع ريش لخدو نمر | دع هنخآ نأ عمتجاو م خاب

 الها دي و البوط انامز زابق راق نأ دعي لباك ةئيدم

 ةخاهل نادلاىدل ايوب ناكل الوويسو قل
 دبع ومظعادمح نأ مث عب *: عيطلاب ملا ىل ىلا هلم مدع وهتالخأ

 كيز الا. نم كاس ةياغ الذب نمحزلا

 . ايهزرابف هزاع قيرط نم هنزخ ىلإ ابعذو نانفالاو
 0 ىف اع م 00 ةديدش تالئاقم دعل و ىلع ريش

 دالب نم دبشم ةئيدم ىلا ابرهو نمحرلا دبعو مظعا

 بهذو ةندملاك ات ىف همتنم نمحرلادبع لصفتاو ناريإ

 2 ن ادع داق راس ةنيدعع : ماقأو ىراخن دل

 كونا ط ىلا هءاهذ نيح رواسب ةنيدعب مظعأ دمع 1

 2ك 3



 ظ 25957 1

 جلا ل انس باودعل 5 عرساف 3 مهسطر دف دلع

 ا امنع فادي نم دجن ل ثيحاج .اع ىلوتساو راهدناق ةنبدم

 ١ مزعلا هش دحو ةيلغلا هدم ناخ ىلع ريش باق يومف

 زوربف «و (« يديشملا»ةلايخ ةندملا كاتدصقو ةدار الاو

 هنا 3 عرسأو ف ”رفتملا نك ايلا م ( يوك

 دع ىلع ركب يداوو ناع من حجم مجبل اءامتف لباك ىل 1

 | ١ اباهتمإنركسلاوم ”ا6أدنأو هنزق نم خحار عام

 يحل هعايش دنع ملفعأ دمح ناكو * قدانخا اؤرفحو

 نئاللا ناخ ليعامسا بلطي غلب ىلا لسرأ دق ىلع ريش
 هناهأو هابأ لتقدت ال يلع ريشل دلألا مصلخاهنأب هنم الع
 . ناتسهوق ىف فقوتو خاب ركسب ءاؤخ « ةناهالا ةناغ

 لاك ةئيدم ىلع مجبف ركم ىف نا ركسملا ليات نابل

 ليسا هيد 58 ناخ ىلع ريش مح .الهن ىدابو ابحتفو 0

 ريخلا اذه لوصو دنعو * د اع 1 هسأ ناكم

 ْ مهن لصحو ميلف سال ابل مظعا دم رك انع ىلا

 ظ اوأر دق مه ا مْوارأ تنتش زاريشخ شو مهنلك تقارفتو روتفلا

 ف 6

 ١م
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 و
 ناخ رظعا دمح هتيمش هفلكنروطلاو

 ع ا 1 :

 هنخان ال سرا ةرام اللا ةصنم لع مبا قل دعلو

 هز نعواهملع ايلاو هلءجو خاب ىلاناخ نمحرلا دبع يف وتللا

 ءافطإ لع ر دعبل لؤغشملا:قاخ قيما نا ناش داما

 د اناا كيزألا نيب هاه تراوح قل نتفلا

 هنبالعجو راهدنق لع لاو ناو 6-2 هنمأ دينو

 ادهو هاش ةهوبجولا كانتا لع امر هنس راع هنن

 كاذ ذإ هريع قلك ىذلا ناغ را كيعل

 عج ىلا روبظلا بحو رورغلا هقاس دق باتقلا سنرلا

 تيعو « هينأ رع نودورم تناره ىلا اهقوسوب رك املا

 نا ناغتوتمي دمت همذاس كشركة رت. لا ل

 ةدحاو ةمفد سرا تأشلا مجرف هرك اسمي يلع ريش

 ىلع ىلوتساو ممصحلا ركسع ىلق ىلع ةاشملا نم نيتئاع

 شدج رظن ايلف * هيحبط لق نأ دعب هياع سلجو مقدم
 2ظ000 3 "رايه هل ىذملا ملون مدع بوقمي دن '

 نيببق رثثلاة دام نها تس زينو ءزك انس تهتك ١
1 



 ةنفش ْ
 و ف

 راهدنق لااب امو نك انه معا د عج مْ

 ١ مداصتف يفاجلفلا تدك ىف ناخ يلعريش 5 عم م قالتف

 ةمقاولا كلت ىف ناخ ىلع ريش ررطاو الفاعل ناشا

 جدلا افيو حوف نا ريغ ف ةعاجنصلاو ةلاتنإلا ةناغ
 فولو نبلا مهلع بلغ نيذلا :هرك انبع غادقأ تاب

 راطتخ كارت' ىلا اغا ةنيلاتتلا تامادب ألا ليس

 ةقرش بهذ ريشا ةعضد دعيو * تاره ىلا باهذلاو

 كيزاألا لف اقم تاركا مجو خباب ىلا ةلايلخعا ن

 نايسزنا ىكرل قم ل جزا ا

 0 لادم 4 اج ناعما يمل افعل ةيغوا

 ناكر ناخد عفيف اف ناشدملا لتاقتف ة« ريش ملم »ىف 2

 * (هتاركسو توملا يعاود تناكهقا هوهقافووهرايدإ وهلاقإ

 ىلا عرسأو لابجلا قوف هعفادم كرات يلع ريش مزهماو
 هعيشس-  نمح لإ دبع ناب هنم الع تاره ىلا امو خاب

 لضفأ دمج ةمقاول هدهزا قونو + اهم منقو هرك اسمي

 ب ءالعلاو رمل ايم امم ناكر لباك ىف ناغ

 8 ظ 2
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 هرك اسع تمزهماف ( هاكوجاب اى ناخ يلع ريش نبا

 ٍذقنقو ناكو * راهدنق ىلا ّرفو انبجو افوخ لباككرتف

 جرم .لباك ىف « ناخ قيفر دمحش » ناخ يلع ريش ريزو

 نرشبتسم نيئما ةنيدملا اولخدف ةشاشبلا ةءاغب اعلشتسا

 دتشا الو * اهوحتفاف دابا لالج ىلا ةيرس لسرأ مث
 ةلفنلا مون : نم ناخ ىلع ينطخرماا مذغو نطملا|

 لباك ىلا | م راسو هخرح نفاخ 0 ١ نم

 للاب ند 06 امهدشلو

 اكوأمهني ب رملا نارين تلمتشاف هدابا خيش ىف دا

 لخدو راهدنقىلا عجزو يلع ريش مزهاف م اذعا دمحل ةبلغلا

 هيلاراشملا ضف دمع هتيشش ناكو هلو ةنبدم مظعأ دم
 ر اسملا عيججو وههيلع راسو هتلطأف اهف ًاسوبحت اان

 ىأر لباكملا ولقو ةبنلا هذه مل تمتالو « ةرامألا

 ءاقلاو نتفلا ةراثإ ىف ىعسي ناخ قيفر دمحشنأ رلذعأ دمع :
 هتننفل ءازج هقنخي صاف ءاسم الاو نيناولخا نين قافشلا

 ريغاداستلا قمت و هليكرتو هديسل هتنايخو ةشاسلا

 و



255: 

 "لالا ترفو ةفاو. لوا نمل اضفأ دمع قيقش مظعا

 ناخ ميهاربا هنبا لعج امهرمأ نم غرف نأ دمبو

 ١ يح هذول باك ة يرد ىلع اه ان: يألا فيبلطلا

 دنعو * ناخ ن ا هعلتمم لع ضببش قال راهدن

 ١" اسنقخ كاع تلا قابلا لكلا هلوسو
 دم هقيَقشو ىلع دم هنا اهف لتق امهنب ةلضانم تمقوف
 ” اسال وتمادق ةنقاولا هدي رئاوعروك دلما

 لاثشأ كرتف مومغلاو مومهلا هيلع تباغو ىلع ريش َى

 - اهيبت ةييدخحو ئوزتاودرك اننهلا ةرادإو ةموكملا

 لاول هوازن هلاحرشت ناح نجلا دبع مماسم غلب امو

 تاشوانمدعب اماعملوتساوةيخلبلا دالبلا ىلا ىراخ نم

 ناخ ماذعأ دم تاكو ه« ناخ دم ضيف ةناعاب يمزج
 زنلكتالا ةلماعم ءوسل ةيالتحلادالبلا كرت ىذلا روك دما

 هرج لسسلاا حل جلا دع ىلا ١ "بضل

 - لوصولالبقو# لباك ةنيدم ىلا هم اح او 0

 ناخميهاربا رة ااس 1 انهن ةيراحم تعقواهلا



 2١19١ ظ

 لاو نلاخ بودعل دم هبا لعجو تاره ةنبدبم ميظنب

 يا هديب ضارعت نأ نود نم خلب قيرط دشاو اهلع

 | ربظي.وأ ركسملا نم انسخ نيذلا هتوخإ املع لوتس
 ناقد ىك هللا هأخأ عدخم نأ دصق ا مل

 ةيركسملا هتوق تناكو سانلا دنع ةهاجو اذ ناكىذلا

 دل لصواملف « هيلع ضبقو ةوخ ألا رئاس نم يع

 خلا تنا كنا » ءابإ اطار ديف رك تسايقد لس ل

 مقرو دالبلاحالصإ ىف دنت نآكيلع بجيف ربك آلا
 كرم ذبنأال نأ ديمتأفانأ امأو ةوخألاةلكمجوداسفلا

 ««كتعاطة قر نم جرخأ النأو كحئاضن فلاخأ الذأو

 عدخلا مقرلا كلذ نومضم ىلع لضفا دمج علطا الو:

 ١ برهوهيلع ضبق ىل ريش هنم نكح |فهيلاهسقنب راسو

 ةيالو يبلكمو هفواخم لا ةعفو ناحيوشلا 5

 ناخدمحم ضيف ىمسملا هن وخإ دحأ لعج هتضبق تحن خاب ظ

 مركىلاهلسرأ واركسعدنج مث« ل اباكىلا |عجرو اهيلع ايلاو .
 دمج مزماف, نارا نرد نسال

5 2 
 (ةر 7
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 نمةنالو لك لغ لعج دقو 7# ) لااوسدإلا تنمو دالبلا

 7 ىياالاءاطح دقو ) هانأ قما دخلو قانفأالا تايالو
 ةسانفألا دالبلا نال دالبلا ىلع هدالؤا ةيلوت نع للم

 نم مهلكم دق اذه هلعش 9 ةينوناق ادالب حمل

 (1ةللاعتلاو نئنلا

 ١ 1 306+ هي رساغ قيد ريتال قاذف

 دم ودبعلا يلو ناخ يلع ريش دبلطأن مر كسعملا قناك

 11 ريشل ناكو و «ناخ رسأ دمخو ناخ نينا .دمحو ناخ متع

 يثاجلغلا ةشاطن نم قفز لمح : ىمسن نئاخ ريزو ىلع

 ٍ ا 0 ةائاق هيو لع ضيفا كلاب يلج رام دق

 ظ نبك 1 م نيذلا ًانموصخافرضتلا قلل يع الاداب

 جهنم ناكنم عماسم غلبو 4 ادهعاشف 3 كم

 'قلا دالبلا ىلا ردابو اليل مهم لك تاغ ركليسملا ُْف

 ةينايتز نا اباع ًاناؤا نال

 ىف لحي ممدرم مع اعام دعبف ناخ ىلع ريشامأو

1 2 



 4ريال

 ل | ظ 8
 دقو ةعفادمو ةمجابم نيينيفرطلا رك اسع تناكو اليوط

 نمزب هيوم دعلو ةعلقلا لخاد دمحا ناطلس توم قشا

 ءانسؤو سبأ مث + هركسعمب ىفأ اضيأ .نيمالا كاما ريس
 ةنسةد د ءتمتامجه دعيو موجحلاب ني رصاحلا رك اسملا

 اذه ناخب دمت تينوم نيالا ناكو ةونعرتضتل ٠

 روطعاو ملظلا ىلا لئام ريغ ةكيرعلا نيل ءاهد اذ القاع
 هل د بيتا نمنح لامتسا. دقو
 دريد هتكحت سس وأنس هنمربك أ ذاكن « مهم نأ عم

 ميلقعأو مدشرأ ليج دقو ةدادعتم ءانأ هل ناكو ناكلم

 لاخي نم ةينايقأألا داليلا صلخ ىذلا ناخ ربك دمع

 هبايح نمز ىف ينوت ثيحو» ديملا "يلو زياكنالا ممل
 ريمألا خيار ِدقلو ) ةدرلاكالث ناخ يلع ريش هقيَقش ىو

 000 اصوصخ هيلع .ةنم هل ىذلا ريك ديان وح

 قوقح عارب لهنا ريغ هتيقش راثأب امومح نيينففألا
 ناف راضملا نمشالذ قع تنرقيام ظحالا مو سانلا رئاس
 اوضرب رف تسكن لك ا ناك نا يلع ريش ةوخإ ضعد

7 2 
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 ف 9
 (هدمح ) ةدلبو ( قراخي) ةريرجو ( ريشا بأ )ردنب
 ةروثاانيكستو هعوقو عمزلا للخلل !دسو هاشنل ااهرإ

 ركاابسلا هجوب أف عاش ام دنع دنتلا ىف تشف ة ىلا

 نء ةئس يضم دمبو « ةيناتف الادالبلا ايم ةينارب الا

 زيطكتالا تكرتو اءمني ةملادملا تمقو ةمقاولا هذه

 ١ ٠١ نها اليرماعلا ضم نأ طارش لعد اركالا ضرفلا

 نيعف * اهنم هرك اسع بحسنو تاره ىلع ما نوكيل
 ىلعأيلاو هربصو ريمآألا مع نبا ناخ دما ناطاسهاشلا

 ” لام ىلطوزاهياع طش نراك الا فا وستتم بتاع

 زياكتالا عوز نكسام كلذ عمو ةيفيسإب ةيلييللا ءازرقنو

 : دْخَأ نينس عضي دع قاع 0 3 اال توام ١

 ب هنن ناو هل يعم نأ تديمعلو تاره ةئدم

 عالتلا نيش ..زك ابيعلا ينجتل ايفاك ًايويس امولعم
 نيل ادتملا نينا م اديب ةنابخألا ةرامأإلا نوكا

 دن « تاريإو ىلتسؤلا ايسا ىف ةيسورلا كلاملا
 7 اهرصاخو تاره ىلا هب راسو ًاشدج كهل



 ةنملا ئ

 و 2
 هأش ىلا لسربماودلا ىعرزولا اذه ناكو * ( تاوبشلا'
 هال 32-5 نم هداليل هءايممتام نمي

 ةناعاب ( ناخ دمحديص)هنبإ هتوم دمي هفلخو «نيساغف لا

 ًلاظ فلتلا ىف ناعايداع فالخا اذه'ناكو هاشلا

 هش اررانأ دل اهالا تاولق ةنناالاتماف“ #1
 ناك ىذلا ( يئازودسلا فسو هداز هاش) اوبلطف هيلع

 7 نانةانع لا ن اولاد دهشم ةئلدم ىف ذكتقو

 نيينارت الا نم م شجي تاه دم لخدو لعقف هلسريو

 نانت ةمحادنتو كلهأو عنامم الب

 : نالارم الا ضيا وع نقر

 «ماوةنسر دناطع لسرافءابنلعو الا ةيعر ةهاش

 مانأ امترصادعبو اهلا از ريم دا رص ناطملس ةسا 1

 * نارإ < تنل تاره راق لخدواجتنا 4 3

 نا اهنم الع ًاظيغ حيتفلا اذه نم زيلكتالا تطاشتساف
 تاسراف امابو ةيدنهلا راطق 0 حاتفم تاره ةندم

 ىلع تاوتساو سراف جياخ ىلا ةلبم نود..ابك ار
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 دالبلا بلاغىف ةطلسلا كلذي هل تمتو مشل ادطضلو

 راطقألا ىلا(مرك- | دمج)هنبإ لسرأ دق ناكو# ةيناغف الا

 ةالتعا دنع نترباثف الا ةعاط الها دس ىتلا ةيخلبلا

 ةعاطلا تحن مرلخ دأف م سمأب اولقتساو دالبلا ىلع زياكتالا
 ةملص 05 اللا ندم نم ريغ ةلاس تمم قبب لو

 نا ماك ةضبق ىف هوك ًاقباساتيب ىتلاتاسه ةنيدم الا
 | تابثلا دباب نينارب الارك اسملا مواق ىذلا لطبلا كاذ

 هيلع تبلغمأ «هددعو هد دعةّلق عم 7980 نير شع مزماو

 ىتح ركسلا ىف كل.هناو ىوملا هيلع ىلوتساو ةوبشلا

 ناخ دمح راي) هريزو هب بعلو سانلا بولق هنمت رش

 ىلع ىلوةساو ةنيدملا جراخ هيرقىف همنخو ( يناز يمابلا

 نم ةيعازئد كلاةلئاملا ةظلس انهي توع ضرقاوكملا

 قازودلاهاشدمحاهبستك !امناةلخجابو)ةاغف ًالادالبلا
 ةعاجشلا بيس ةماتلا هطلسلاو ةعساولا كاامىلا رم

 هؤاثن اهعاض ادق ةشيعملا وف داصتتق الاو ةلادعااو ريبدتلاو

 ىف كامن الاو فرتلاو روجلاو هفسلاو نيملاب هدافحأو

 اكل ظ 0



ْ 2076١ . 
 م 3

 ع نيفرطلا نم لتقو ةيراحلا نمززاآك الو 2 .لادخ ١

 ضأ لاحفتسإ جو نيناشاالاةوطلس تف

 تعرسأة ب زياكت الأةبدنمللا كلاما قف لاخلا ثر وو ريمألا

 دن .ةنءدملا كانت نوكت نأ طرح ملغ (بواةطاسلا 3

 اذه ابلعشن زلكت الا مآ ناكف + قثولا كاتس حبر

 تدار 1 ١١ طمف اهدالب 3 ء للخلا قرط 5 دصقت ل

 ةكشلا د الا نأ اينم عاين مالرتسا لبس دول الإ

 امش 9 دقو نضام الا ةيهاو تاع تمجنر ان ىلا

 * ريس نمز. ةطاصملادعب اهلعت ل وتسا ثيح تداراام

 روكذلا 50 فنك تنام قفا مئاقولا داع را ظ

 7 لاي ف د ةنافدإ نيب را كقوَو

 من 5 نا م 0 10 مرج اوكفلا#

 أهملع للوتساو كلذ هغل نيح راهدنق نادركعس راسف

 مههرشل | دس ًايربش ابن م نينكمحملا نم لكل نيغو
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 ْض 5

 ظ ابيلنديب 1قلا:ةبستكبملا ريغلا ةفنرشلا اياجسلااملل نابأ

 ةسيسخلا عئابطلاو ةيدو الاو .لابملا ىف ثكنملا لوط
 (ةيرتلالالز ًاهزبطي ملو فراعملاو مولعلا اهمفهت مل ىتلا
 خرم ناخ دمج تسود ريمالا زيلكتالا تقلطأ مث

 ذاي ١ لالج ىلعو اهلع ل وتنساو لباكولا مدرك نم الا

 ك1 وهون ناتب لدعيك امآو «:دالبلا م اهوواجع امو

 هاشلا هتوخإ مم أجتلا دق هنأ اقباس انني ىذلا ناخ دم
 ضاجانم ةزيكتالا ركنا نا عمس امل هناف ناريإ
 هالو هاغلا ةاءان رغم اكله يؤ[ عدت ةندم

 نيبو هنم تمقو ةريسب تاشوانم دعبو راهدنق ىلا

 *«اهراطقا ىف هذوفن ّمتو اهاخد ةّجازودسلا نم ضع

 تانراح ناخ دل جلا ىلا نينو هلط عقو دقو

 تاسهىلاهرك اسعاّضنا قاسو ريم اللاب ةبلغلا تناك

 5 مدر نكلو

 تيجنر مجه ريم“ الا ةرامأ نم نينس عضب دعلو
 أمني برا تناكو رواشيب ةنبدم ىلع هرك اسعب كنس
1 2 

 2 ع6 ذك
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 2ك[
 ةدوجوماةريبشلاقوسلا) « هتجرابج » اوقرحاودالبلا |

 تناكو. دنحلا ناطلس يروميتلا سبز كنزوا دبع نم ظ

 1 2 النواب لبي ةيلاثتم دوقع اهيفو ةيذ الا عدبأ نم
 شوتنلا اهاردج ىلع ناكو ًامدق نيثالث !مضرعو مدق
 اف نوينانف الا قلع دقو ةقينألا ريواصتلاو ةفرخزملا

 فلاتسا ةيرق ىلعاوفحزو ( ميلورينس رأ راتخلا ريزولا ةثج

 م ّ 1 ا 92 لاجرلا نم اهم نما 20

 قلبك جاو ا 6 دلوع مصتعا و امرا

 نم ةيزيلكت الارك انمعلا تمقتنا الو * فعتقو لابجلاب

 .ارارف نيعرسم دنهلا ىلا اولفق مهمعز ىلع نيبناتفأالا |
 عاجش هاش عمط نا ةلفجابو ) * مهب لزم نأ هانشام

 فثراو هفلظي هفتح نع ثحبلا ىلا هقاس دقةنطاسلا ىف |

 بجوأ اهماهغتشو ناغف الا دالب كلمت لعارتلكلا |

 ةيابس نايس[ روق. ابط اك اسم 0

 لتقنأو هدالوأ و مهئاسنو زيلكتالا ىحرمل نييناغف "ل

 دق: اهانم_مو اهدال ولو شلات ةيرق ءادنل زباكذالا

 3 ظ 9
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 5 و
 ةعقاولا هذهدعيو * رجنتب رجيع كانه اوعمتجاو ماوثم

 نم أضعل مبحنمو مهفويس طابضلل ناخ ربك ادم در

 ما ( يازكراي | ناِخ هلو دلا عاجش | لتق هنأ قش 3

 اون حنو نإ :هنانهالا نيد جرماو جرهملا ل انس ًاعاحش

 موا سماهمساقتو كلل اوعزاتب ياو رسب

 هيلا مقلاو هنيدملا 2 راخ اقل 5 دع ب

 عاجش هان نبا ) كانح قفز

 ىذلا يزيلكنالا ورمل مدق نتفلا 50 0 قو

 مقلاو لباك ىلا راهدنق ىف .ءاتشلا نمز اطل ناك

 ناخ ربك ادم نيبو هنيب عقوو ددملا نمب ضع هيلا

 قلطاو ةملاسملاىلا اهدمب ص الا لاو تاشوانم ضعل

 ه1( اراد د اهيستم راكتالا ىزسأ لبس
 تأ الو د قلما ل هتلئاعو نا دي تيد زمأألا

 مدعو غبت شنو نيف الاةلك ىرشن ةيزيلكتألا رك ايلا

 ىلع اولواطن ةبلاغملاو ةمواقملا ىف م,ءراضي نم دوجو

 ةقئ ل 5



0 262019 
 رود سس ا

 نويانف الا ىارلا وش نمرشغكلاثلا ةخدض قو

 ضعن اولتّف مهب اوفاطف زياكتالا يلاجر ددع لق دق نأ

 الا تانفألا دب نم حا 1 اضن اوفو

 د ريبخاو دانا. لالج قطو كرت ( نوديريرتكد )

 كولن هيلع نييناقفألا نأك) * ةمقاولاب زيلكتالا ..|

 الا اهررطي الهعادخ مخانس وأؤاهركم نود لاعمال

 1 مب رب الاه العال نيعماطلا نيعذاو قارمملاهمد

 مالتمل 1 3 وبق م هابح باعش اولعجو زيلكن الا ءامد اوقا و

 ( دووعلا ضش ةرارص مموقاذأو

 ءانتنلاو طاضلا نعال لطول" هنعمل

 لاخ هيلا عا أم ادهو لاك ىلا حرخاو كانط لاو

 ىذلا يزيلكنالا شيما اماو * يزياكتالا لناك شنج

 كول ا هب نيا ها 3 زف هلدم 1

 دحن طفل لتقو هربلاو عيولطسلا ل ”ضعن كابفلو

 يل ف اودكمو ىتابلا ا

 مز او: ناحوبكا ا دم ميلبةتساف لباكىلا اولسر! مث

 3 كل 6
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 3 و
 نمةصاخ ةءظتنملا مرك اسع نم لتق دف ةلمجابو

 شع يلا (كنسرتك )ىلا مكوصو موبىىلا مهجورخ مون

 هلق ريغ ركأأسلا نم نتفانم دع امل ألا

 تنبأ كوك كل | مرغولب ةليل ىفو # هللا دنع

 ِْ مرعم انأب ناك ىذل مفدملا باسو مهنم ةعامج

 اهلك د اوجرخهنم رشعيداحلا مويلا ىفو

 اوماق كاذ ذإو رضعلا تقو اهولصوف( يل دكج ) ىلا
 نيبنانف اللاب اهرإ ةدالملا اوربظأو هيلعاوفطصاو ”لّتىلع
 ' انكم (لعاوذرشغأو: نوتلاظتالا كلذ نم هتضتف
 دمج فما مث < قدانبلاو مفادملا مهيلعا :نملطاو كادع

 نأ كل ننال » هل لاقو ( زتيكسا ) بلط ناكر

 ةلكلاءاننا قو اتهر سن ناجو اناناش ًاضيأ ينوطمت

 اهف# تاف ميال ثيحنم ةصاصر زابكسا لع تقلطأ

 (دانأ نيب )نب دصاق ريسملاب اورداب كلذ زياكتالا ل

 ناكو فازط الارئاس نم فويسلاب نوينانقألا مردتاف

 (لئاكدروخ)ىفوه امم رثك أ عقوملا اذه ىف ىتتلا ددع

 ةلدص 6
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 5 بيا
 * رخ الا ناحل نم لبحلا قو اعاوذ نيته هتح اما

 0 اوذخأو م ء. ساس دوال ميكردأ داف

 هاج لباك دروخ ةيرق ىلا اولصي إو اقدم

 مراخذ لج - اوباسو صخش ىالا يل

 هال د ارجرم يللا موب فق

 نمربخ ليحرلا نوددرب جو مءاج تاومآلا 4 مدت

 لابن او ءاسناةنايسمزتلاأ اوهو نارك !دكدم

 ريما اذه. نم نانئدط ألا ضمب ميلخادف ىحرملاو
 لع مو نوياغف الا ماجاف هنم رشاعلا مويلا قف

 اوعضوو كلاسملا مهاع اودسفوهم اوطاحاو ريسملا ةبها

 تناك لب اك ارج زيدكتالا مطتسيت و تينا بف

 نكبلو رارفلا بلطتو اهتحاسأب قلت ةيدنملا مركاسع

 مهب هنشب لو «الاتلل ةرئاد نما ذقت الور الوم دلال
 تباسو فيسلا م اص اتسإ دقو الا ( رابج ربق 4 روما

 ل ل 5

 لنملا ثنحل( لتك ففع) ربعم صغ دقو معقم



 . نا 6

5 2 
 "01 قلركد) ىلا اولتمو نا ىلا اما ةفاتمأ اونظعو

 بائذلاك مرثأ اونثقا لا لب مهتالبو موكرتي ل نيبنانقألا

 0 روت سنس ربا مهنوبهمي ةعئاجلا

 ناخ ربك أ دم نا مث« ناخ ربك [ دمج ىلا هومّدقو

 نم ًاضيأ ناس ةوملدل نأ رلل طرشو ذاع
 ةدحاو ةيقدن. | وةلطر الن 'ىعدودهاعو هوداجأف ا

 مهلا اوضرمتسالناط رش ةينانفأ ىلع ايان دالو

 نمزدعباولصوو ىلسلا وبلابمما وقاىلا الوءاذم الاب

 اختنا ) ىلا ةنكسملاوةلقلا ف 3 ا و

 توزانفألا داعا لاو نماثلا موي || ىو

 00 نأب (نبوتش رجيم ) مهف مهلع صاصرلا قالطإ

 ىرخ ةعامج مننم ناخ ربك ادم لط م 5-28

 ىلا اولصوو اوءلس ىتح اوملسف مذخأ نم قوف نهر

 نع ةرابع وهو :( لباك ةرؤخ ) ىلا 0

 هزايتجإس جي ىذلاكلسملاو 00 8 ةعضل ”دتع

 ل نق هتك اداب وا ع
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 2 ظ 6
 نعطلا ماثم وهب زيلكنالا اهدتوعت ىنلا ةيبلعثلا ليملا

 املوبق نمآصيحم هل دجن مل عشرلاو فيسلا ل امو تيراقلاو ظ

 لارنحلانا مل#«ة رح سفن ' امىضرت الو ةقاشتناكنإو

 خافتنا خفتناف ةسامخلاو مءشلا ربظي نأ دارأ ( نوتسفلا )
 . ةرارحلانم زللكتالا مد ىف رؤي مل هخافتبان 6

 تس تيار ال ايضااطاسل

 (نسلاو ناتاك) و( دز ناباك) ءاطعإ لع ناضمو

 عدالوأو مهئاسن عم ( بدزاتباك)و ( نتربراوناتباك) و
 نيتاسالا د نع نيحورومل اوامج مث نهر

 ةيخض ف راو ام الا نوعا نعم يك

 ل مفادملا نم

 ١ ليحرال اوزوجم لاوش نم سداسلا مويلا ىنو

 م عيلع 2 لمججف لا رشع ياو مق ديم ةعسشاوراسو

 م ايطاو

 ىوسةيلع سلو هزايتجإمهمز ؛ رممىلا اواصوف مبلجرا

 هوزاتجإ مهم ريثك تومولاحواو لاوها دعبف ةرطنق

 5 ا



 2و
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 ناباو ةمقاولادذهرب ءخ ىور ىذلا وهو(يرءاتتستفل )

 اول كولف نيو زيلكن الا ل وق ةفاخس بتك اهف

 مينانق لا نيدلا يحمد ا ل عقو دقق مهلرافمضو

 اهنم رطاَقتبنيعبهيلا رظنف رك ننولتم وم
 قزيكتالا ا 1ريال دك اد هلو هبطاخو ضغلا
 كنعتوفع ينكلا اقع هازجك لحاممتارأ ؛ اندالب
 نمؤم ذم ل! هلظممح صال يي م« ةحاحكإتش يل سلف

 راتخا دا لا( رج رجيم ) 3
 0 لصلا :سمأ حاتنفاب 8 ( يلو رو ىف
 لو الاه« ظورش لع كيرا رولات :تافألا

 * ةتس ىوس م 5 قبب الو ميمفادم انل رك اسملا كرتت

 ةملعتملا لال توكل لاومألا انا | يناثلا

 و

 .زيلكت الا دارك نم ةعاجج ائيطعل نا انام را

 ريزولا ناك ام يفوت نأ ميارلا * نهر مهناجوزو مدالوأب

 «ةسورلا نم 0 تدي را نصر نط اننمؤ كلا

 هيفجورتال مام ماقملا نأ هارون طوقا هذه ممس ايف
 و

8 
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 3 تت سيسوسس
 راثخلا رولا ىلا :ناج تك ٠مم دنع اريسا فأل يذإ

 كلين زاقا ريسعا أ هن قاس ربك أ لأ يأ

 ترن ميلا دين نأ دنارب أ م »لاق مث هباسل دقعلاو

 «ةدحاوة رص 27 -«مهغيلرك اسملاطابضهوجوو

 ةبقاعيشخ هنكل ةعاطلا ن م ادب دج ملموس ساه ىو اقف

 جراخ امتع "لاو بهأتلاب كاسل ىف ىدانف ردنلا

 كييح لت ىلا. رك ءانعلا ءاينرؤ وع راسم ماكحتس ألا

 عم رضح نا ثبلي لف ناخ ربك ا دم مودق نورت

 راتخملا ريزولا: نضواه:ذعتو نايف الا نيئاوح دال را

 طابض نم هعم نمي ًاسكذ شاوافا ناكنيناولخا نم لكو

 ىدارفمهلع دراوتتن افق ألاةلايختذخأ مثهرك اسملا
 ناخ 2 دم حرص لياق امعو نتثم'ىتْمو ىدارف

 امأ * اولعقفهطواش نع مهم لك نمل نأ هموق ىلع

 ثيل راتطالو رجوودب تمعطق دف راتخلا ريزولا

 هناوفاط مواعسأَو اور زج من « هانوغاو هالبواو » حيصلو

 امآو# ابقرط ةعراقىلع ( راورت ) اوبلصو لباكقزأ ىف

 ف ع
)0 
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 « اباهأ ىضرب الانانف الادالب فهرك اسعلخدمال نا
 دعبف ناخ ريك" دم ىلا لجسلا اذه مفر امو

 || . يلخننأ زياكتالا ىلع بحب هنأ رّرق هيف ليدعتلاو حرملا

 مهلعيرج وهو مايا ةنالاث ةدم ف عالقلاو داليلا رئاس

 لقب :لحت ىلع زياكنالا تعرشف ةنوؤملاو ةريملا.اهف

 ةنكسمو لذوم عالقلا ءالخإ وراصحالاب نم ىديلما
 الامم دعو: فور ناحربكا ١ ادي نال عةامملع دب صال

 ةرلاب عالقلااولخم لام مبيلعنو ولا ءارجأب هسف بيطتالدنأ
 تفعاضتق مهلعجلثلا ل لز ناضمز نمر شعنماثلا فو

 مرك اسعراضحتساو هنزق ءالخال اورطضاف مهديضم

 2 اسلم راتخلا ريزولا دقع هنف نيرشعلا ىفو
 نفصل مهيطعل ل نأ هنم اوبلطف علا مهمل نيينانف الا

 نادف'هناخبملاو عفادملا نم .ذلكتالا ركا اسملا عمام

 ناتناك) مدي "وقع ند ور

 هم تلط اعنةئافو لعاتهر (يربا ناتاك)و 17

 (ةرياكتسا رتئام) ءال هني ئزيشعلاو يناثلا ىفو

 2 ب 5
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 . (ناتيش )و وه هيلع عقوو فتافف الا نيدو هم

 (رتريج)و ( لتكيد)و
 ريزولا اذه جرخ ناضمر نم رشع يداللا فو

 ددعو ( يرام (فذدرال و ( سنرال ناتباك) عم

 كانه .دععو# كينفيداس) ليدي املا ةلاجر دأب

 ًايطخ مهيف ماق مث نيينانفأألا رباك أ نم ةعامج عم اسلي
 اماط زيطكتالا رشمم انإ د هيلا مهفطاوع ًاليمتسم لاقو

 انمزك او ياش انشر و اج دخت تبوح ريالا
 سلحلا ىلع هضرعو نفسو 2 ناكس كيف ماركو
 هنزقو راهدنق لمن نأ ناكيألا لك سهل ومضل ل

 نأ طرش:للع ةينابق الا دالبلا رئاسو دابا ل الو لكك
 جرخل ع هر مراك نم 57 000 نفل امطعي

 ةيزياكتالارك اسعلا تلصو اذاو مالسب دالبلا كلن" نم
 وعناج د و ريمأالا لاسرأ اورداب دئشلا ىلا

 ونساهذخأب (ةيورشل) عاجشماغل 1 5 نيساغف ل

 زيلكنالا ىلع و::امممجرخ ع وان اتسناغفا ىف ءاقأءا وسناكاغأ

 ك تت 0
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 لعش دّدبتف قنملاو ظيغلاةجابم اوجاهو مهملع اوباشاف

 ًادرف آدرف رابدالاوهنم قد نمت لوو اوقر شنو زيلكنالا

 مركسعم عولصوا 0 نورانف الا حربامو

 اوي "كيلا مهب معو ب ركل زيكتالا لافتا

 عوعدم الوسر ّن :ينافق "الا ىلاراتنملا ريزولا لسراف م الل
 كلا نا طرشىل ع كيج » اولاعف ةملاسملاىلا اعل 3

 اوحرتقا مث « ننال الا سنج نم اندالب 0

 اطوبق ىلا لبس راتخملا ريزولا دج ماروما أضيأ مهيلع

 | نييناتف الا لسور سلجم ماقف « اه ءاضرلا هيلعربكو

 داغمملا انعمخي سو ”تنرقل ةفايقلا 3 نا 2 لوش وهو

 6 « لطابلا ن 6 نطاطعر باطلا نمرابولا نيبهو

 : توافق *ةلارتسا تاشوانم ميش 52 كلذ دعل

 تقاضف * ناضمر نم سداسلا ف فيرشدمخ ةعلق اهنف

 ةيرلف ةللائتاا تب ني الينا تازو اعرق نككالا
 ةدهاعم ىلع يوطن الجسر ات اريزولا تتكفاهرك وا

 يي



 هام
 6 : ١

 عضو ىلا !ءايغراكت 3 نيس دن 1 نم 4 هو شاق راحيم

 هعضو 9 ف ليعف وديلا هال نإ 7 مب العلا

 غ م8 له توف لج 0 اووها

 1 اذا قف # موصاصر ماع ثيح مهباع فرشم

 لع او رك انسلا كلت شأن ثا كيوللوا قيل ١

 ادهم عيمجا مجم و مهفلخ نس ةلاناطر كيك و ةلاق

 ةلايخ مهللجامف « نيروك ذملا نيِي'انفأللا ىلع ماظتنأالا

 رك وة لز روفاجو متيم ىلع وجملابةنغافألا
 ملا وعم 7 نايطع دع نيالا دب نم حرجو

 ْ ًاملرذ كف ف مهباوكتفو 1 هيالاث نيل

 لورع ان دق مملايخ نأ ذإ البيس رارفلا: لل اوذلف

 لوتساف ىرتبلا يخرب كلذلا + ' ص م موف

 ىلا 0 اوراتخاو ممرئاخذو م ع نوايقألا

 7 ' رجحبصأ روك ذملا مهئاظع دخأ ن زوكل ارظن دلبلا

 لبحلا ىلا اوعرسأو ةصرتلا دقه نياكتالا ٠

 فنيينافقأالا روبظ ىلع هوقلطاو مهمفدم اودج رتساف
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 ف 8
 اهم. نوكرادت اوناك ىلا (وراجن ) ةيرقىلع اولوتسي نا

 نم رفاو ددععم ( نيوتش راجيم ) اولسراف * مهماوفا

 ءاليتسالا ىلإ عودبس دق نييانفألا دجؤف 7 اسملا

 | زيلكتالا : لع ةرادلا ثناكو اتش كانه اولتنقاف . اهملع

 عبطايض انك دقو نيبناخ مهاقعا ىلعءاوصكتف

 8 | دم مدق نابعش نم نيرشعلاو يناثلا ىفو

 قالك ع ةتغافأألا عم أطاوتو لداكى لا نايماب نم ناخ

 لعد د ا مج هنيعإ 1 ١ كلذ وا دم

 ريفابف شراق راما ن وتس د .جتو 9 بلا

 ناكو ةملقلا كات نع ظو اصاوبلا يدرك .انسدلا نم

 ىوس ةماقلا ىف نكي لو ريغ سيل ةدحاو ”مفدم مهعم

 نيوتشراجيم بد» تاتلش .نأ مث « الجر نيعلرا

 قرط ىف 1 0 ةعلعلا ىلع موجها ىلا شراق بو

 ةعاج 5 ق 0-0 اب م مقوأف كولسم ريغ
 ع

 ظ
 ف 0
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0 3 
 *«مبيلع اهوةلطأو يبرذلا بناطا ند ي زياكتالا ركسعملا

 (نيوتشراجيم) مهلا جر خي نأ (ناتلش) ىصأراتخلاريزولاف

 يننا ةفاسم ىلع .راص ىتح رك |ايملا نم قيرف ١ ىف جرخ

 . تيببدو انين لاققلا مقوف ن ناغف الا. ةاغ مم طرفا 0

 نسيطولا حا كل اهلج ادا مارا وب نائفالا

 ىلوتساف ل ىلا مماشم تراطضاف 3 أاسرف داع

 ثالثلا مفادملا دحأ ةلحمت اورسكو ةيبارلا ىلع زيلكتألا

 كلذل: تجاتواف ةركسسملا ىلا نيقانلا نسال اي

 ضعب هدوامي ناداكو حايترالا ض.ب زياكت الا رطاوخ

 لارنجلا لبق نء مث. 7 نا لولب طاعنللا نيالا

 قسد ناب ربخ دابا ١. للبن ْى امه د (ليس)

 نكل « أواطنمف ءاتشلا لصف يضم لبق مدع نأ هنقاط
 دمخ ماكحتسإ ذخأل اواي نأ ةايملا ىلع اصرخ اوأز

 راصحالابنممهيلا رئاخذلا لوصو نم مناملاوهناك ذإن اخ

 را اسعلةقاطال » هل وه سدنبملا(ثروتسا) هنع مدمقأف ظ

 وهو رخآ يار ىلا اولدمف « ”دعب ةفواقملا لع زيلكتالا
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 ' يي دياطتلو و ءانالوكب لينولوك»ميف# ةميظع |

 ( نويتاقالا ل ( ول نايك داجتسال اهجاونأ
 انانع نركبلا ىف كيلا ويزور ونمو طبخت

 لزم ا نجآو.ةبجلا هيف تبق: كوش اذنه: ناتلش .قاز“ |
 مث اودصف ةفد موججابف ن :.سانف الا لع: ةلجلاب : اوم

 هذه ىو موجهمل اوضأتسا 3 اودّرف موجهملا اودواع

 ( ترو.تانتغيل )الا ةايإ ديف ىف مس قب ل ةركنلا

 ةللثاملا ةمقاولا كان ىف نويناغف الا رسخم لو رخا لجرو
 و غاز قدك لالخ قاكتلالاوقفو هلل راحن لت الا
 2و( حن ايكير) ملط عازل عل نا ةضازلا هاذه
 لاتخاف ةطنلا نم ارانطم ايش !وماضأو: ( قاتلا

 نأ اوثبلب ل نكلو * مركسعم ىلا هب اوبهذيو هوعمج

 نيتماقلا نيتاه اورثو نويناغف الا هيف مرجاهو ليللا لبقا
 نيمزوم اهع مولجأو اليل اهدادرتسا محل متو مهلع

 م ةفئاط تساق:ناشنش قم رشع كلاثلا قو

 ىلع ةفرشم ةببار ىلع عفادم ثالث تعضوو ةنغافألا
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 ١١6ة )

 ني بسسس ا
 ردج الافان رخا نعان ولصاتسال انتسولو نساغف الاةمواقم

 نصح#و دابا لالجم قحلنو ناكسأا اذه نعلن نآباني. |

 انهاه نم ححربن نل انا » الئاق رادرسلا هباجاف * « اهف
 انهو رخل قاف اننا برام ال مقادن لازنال له

 ىفانسفنأب قلن نأ الاوهام ةيدابلاب نينيناغم الاب انتلباقمو
 ميقوخ مس ةيلكشلا :فالتخا: دا دو« داساإلا ءلرقا ١

 كانت نيسانعالا لماما ناكر اف مبلجو فعاضو

 زكسنملا ع .ةفرشملا تامفترملا لع اولوتسا نان ا

 نورطعي اوذخأو ( شاباكر )جر (لعو ًاررغو فر

 روهلاجر ىلع نوبصيو مقادملا تار 5 زياكتالا لع

 5 أمتسا ىلا راتخلا ريزولا ردابف * قدانبلا
 قبهاتف ( شابات ) ةملق ىلع لالا ىامرشأو

 لطول ةسباطلا 'ن نم جورخلاب تمهو رك هاهنا

 خا | تابت نم مرو مداق نمي قيرطلا ( ولب ناتبك )

 ىنمام هنن لون .هضئارخ تنقتراف نواس ١

 ةلتمم:هلاجو .:ىنمداؤاتقو هم: !وشوأفر هللقل نفد ترا

 ف ظ 6
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 لعو فيرش دمج ةملق ىلع ىلوتساف رابسو ( ستشرك )

 هلاقو ناخ هللا دبع أاهق لتق برح دعب هاشغاب فصن

 هلال تادجذلا لخاد. مث « سردنا تااتباك ناك

 اوكتف وداشغا نرتب 0 نا ليلا اهرملظاو

 نماثلا مويلا ىفو * | اريثك  ادذع مهنماولتقو زيلكتالاب

 اينانفنالا ىل ما لباك « شاب لَو ١ مضنا يدوم

 لع فوخا باغف في رش دم ةملق رمل ىف اوذخأو

 دب نمالام ةشهدلاو شيطلا نم مهياع ىلوتساو زيلكتالا

 رك اسعلا :مومم رادرس "ضر كلذ لالخ .ىفو « هيلع
 37 لا يأ ) ىزيلكتالا راتتشل ىزرولا خارق ةنرلكتالا

 | مق نأ ميلوريس » همسا ناكو ( لصنقلا وا ىوشلا

 كيرب »كلذل ىعدتساف * هاوس ةدحا وادوسلا اده ماقم

 نمراصحالابىف ناك نم عمجو هباجاف « نان ليشم ريد

 ىلا مداقو :عاجش هاش رك اسعو زيلكت الا رك اسع

 تشاو مهمجشينأ ده 1 يسمو هام االا

 نعانل ةقالمالل نأ .اوسلعا ال لاقو كسلا. ءاق مهمادقأ

 م 6
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 اوةجافرم ؤدنلا تلي وم ايما تاو ةيلتلا
 فترأ ىلع مهنم ادامعإ مهليلىف ددملا لاسرا ىلع مرمأ

 ظوبتا وزو. ةسازللا ثوجواو رامي نين انفال

 شي حاولا اون نإ طاوس لا د ارك هاا

 مف ناج اك 15 رام ما ةقيقح موتي ل

 ها ٍك ايا .ناكبإ ن“ مهسل 1 اع مهيلع ادغ قل كبش

 ءالبتسالا صا ىفنورواشتب ةظقن لع نيسانف الا عاورفإ

 دم وهددلال لاسرإ ن ءاوب رضأف ةليللا كلت ىف ةملثلا ىلع

 مادقإو .سابب ةعلتلا ىلع نوي "انف الا _- رجفلا

 رع ا نيم ابل ضلوا
 ذ نم زيلكتالا طاشتساف # مركسمم ىلا اوبهو

 اوثمس نأ ىلا عوملا ةفاكو راعلا ةيشخ موعدو 17

 دحام أهلع. يلوتسل فيرش دم ةعلق ىلا شحن

 ريسملا ىف نوفل عرش ام نيح اعلا كلذ جاف 5 رحيم

 زيلكتالا ىأر ايلف عشا اذه ىراوتيو ا غورب

 ةذاقدحت املا زوجدغلا ىو هريسم اولجأ كلذ هنم
 ْآ
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 لو الا شحلا هاقالام اوقالف هذاقنال

 أسعلامومح رادرسدنع (ديو.ناتباك ) نتهذ 3

 رس انن ١ نع الضف هن افودملا ىلا ةعاملا تماس ول » لاقو

 | راطقلل نس ايفاحت مي اي فلل نم قماومب

 عنصل اذا نيمو ىوس انيق كام توقتلا نم انيدل قبس

 الو « ةقشلا دمبل رئاخذلاو تاوق الاى لج لبسلاب سلو

 نواو سن: ىلا لسرأ دب وبن ناتي اكل هلاقام نينا
 مياس نم رذحي نأو عاطتسا+ م واه نأب هرمأيو هتبثيل

 نسلا هناجاف هب ددملاب ليلق امم 0 هنأت هافميو ةملقلا

 الو ةاجئ الف ةليالا هذه ددملا انكردي ملاذإ د 2ظ0008

 ةعاقلا جار ؛ادحا انيلع بني دخا ذا !ودملادب ع نمانل صلخم

 ١ 0 براقؤم هللا 2 هدو يفالعاب ينخ هش قع

 ةبهر ةماقلا نم هسفنب قلأ ةيماللا ضعب نأ ىتحو
 مو « « نودع ةضبق ىف اس ةليالا انوكردت ناف ًالجوو

 يفر ريا ركنا |مجج با ناناانح لبو

 ىلا امم لصوت ةليح مهكر نم ادءتسم مبعم ضواشو

 م



 ] ك1 يال
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 نم ناك اع (راصحالاب) ىف وهو عاجش هللا عدس املو

 ناعفدم مومو دنحلا نم لاحد ف هلإ ا روع الا

 امه ةنلا ولن را 0

 ةيماح اوعضوو (فبوش دمحخ ) ةعلقو ( هاشغاب ) لع

 مرراخذزياكنالا اهفركتحا ىتلا ةعلقلا نيب ةلصاوملا عطقل

 فلاغلب فدصر يو ةرابع 5 مهام اعتسإ نيبو

 كلذ دع اودمجو * ا عارذ ةدانو كل وُط عارذ

 (نراونسنا ) اهن ناكو اهورصاشل ةروك ذملا مهتعلق ىل ا

 اوعيطتسامل كال ترا

 كوت زياكتالا يدر ْئَح اع نيتالفالا واصلح كف

 نم ةفئاط عم ( نيوس ناتباك) | سرا كاف مخ ةملقلا

 هميدب ا نسكافإلا ديارؤتلا حاتم نك ايلا ٠
 نيوس ناتباكل تقف ًاداَسإ مهم اوعقوأ نييناففألا نكسل
 «ركسلالا قة يقابلامجروهعم |وناكب نم ريتك

 ركاسملانماضيأ ةعامج عم ( نوراكن سنا ) اولسرأ مث

0 7 
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 و 6 . 5 5 35

 نع شيلا فقوف ارغ مهم اولتقو ثورداصو يناجاغلا

 6 اسعلانم_جاوفا 3 ليسلارئخلا مم قط 3 ريسملا

 ْ ةياغ يف اوناك نكلو ناخ نيم دم ةززابم دصق

 أ 2قرشعةلل ىو *نيسانف الا ةراغإ نم قولخاو ةيهرلا
 مهلصوفأضيا رك اسملا نم اددمنوبلطياوثدد سجر نم 1 0 5 2 .٠

 ( نيبو مهني تعقوو ناخ ربك ١ دم وك اود سقو دما

 لَو نيموي تزمتسا ةءراحم قْيرطلا ءانثأ ىف نيناففألا

 ١ نجس دق عاجش هاش ناك كلذ لالخ ىنو * هب اورفظي

 ص

 000 وخ تجابف يناجاغلا ناخهزمح هسا اصخش

 نم لاك قرط اودسو عوذللا هبال مهم راثو

 | يس نسفيرك رجيم جرت * ابفارطا
 زياكتالإا راك أ نم ةعاج لتقو مهنيو هني

 مهنا وحلا وةلغاوةنيدملا لهآ اهنابعش ة دع قواد

 هوبلصو هن 7 سارت زدئتكسا لزنم لع اونجنهو

 | ةموكملا ةنزخ ىلع اوبصنا مث قيرطا 7

 50 ثحب كاذ ذإ ها اهوممف

 ف 6



 ْ ولا :

 ل 0
 بجر .ةّيغ ىنو * لابجلا للق ىن اودّدن رادتقالا

 ( ناخ ممج ) نيناوخ نم ةيالثأ ليو دم

 يضارقلاب لابقلا ن ه٠ ةعامج مهلا مهنا قاكيلولا

 مل اوذخلاو تبتيولشو نايس قيرطلا مطقو ةراغلا

 لباك نم خسار و ةنالث ةفانم ىلع منوم نا

 راف دنحلا ىلا انم:قدرطلا زاصو

 ناكىذلا ناز ريك ديت نأ كفاكم

 ىف:لوضو ندملا بنو ناغدت تود اما | ديل

 .تايماب نيد. ىلع هلاجر نم ةعام عم درو دالببا
 ةقياطن م ةعامج ًاضيأت عيملجا ىل 0 :مضنومالؤه هب مسجلا

 همطق مثار زيلكنالا مل ضرف دق ناك نيذلا يف ذاجلغلا

 تشل هاجت نم دنملا ىف زيكتالا وادنكح يلا

 (نتكتتيكما) لاسوأب زيلكنالا ردايف نلطبللا مظعو ةنتفلا

 فضكو لحالا كل تارك سلوم فاهم ( ن١

 ةريسم ىلع اوراصو لاك اولي ازاملو * ةنتفلا هذه رش

 ةفئاط نم ةمذرش مهلع تجرخ اهم خيسارف ةنالث
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 هاش ةوعد ةباجإ ىلا هوعدب و اهابإ هيطغيل ناصاك ىلا

 هدنع هعم نمو يزيلكتالا لوسرلإ قيأو اهلبقف عاجش
 تاماكحت ءالاو م0 ا 8 غابملا كلذ قوش | يح

 دك لا الذ را ثسنو اعيمج مدرط مث ٌراخذلا عمجو

 تكييخ نأ لبقو هقخ ىف هنم لطرق الل لرد هاش

 لك لغو * ١؟ها/ ةنس كلخنت ذاكو ةهتيلا مبلامن رضلو

 ءاع ااغف ةنلمآ لاترد تو نسال فبتئسأ دق لا

 زيلكت الل و و وص كتل عاجش هأبثل ةنانفألا دالبلا

 تلا ةنانفألا دالنلا ب ةفاكز لكتالا نشا يع تعم

 نم ابصلع .ليحتس مبكلامت نم اءزح .تراصو عملا

 روهش عضلو ننس ةنالث ابق اوثبل دقو مهمدنأ

 عدا |سرا٠١؟همةنس ةساثلايدامج ربش 3

 اوف لءابلا نمت ١ نم ةيابحلا اونا نولصح ًاماخنشأ

 هس زج ةشوانم امه تءعقوواودكرعو اوصعتساو ابعفد

 رك اسملا نم ةعاج ل سرأ مدّرمتربخ ًاعاجشداش خاب ايف

 مدعمبسفت أ نم نودرمتملا ىأر اف مهيدأتو مهحبكل
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 حي 00
 ىلع هل ةقاطال نا 30 لاو او راسلت

 6 شخ هانا لب ةييدلل لهأ ليد دشوهش وجة ه:موافم

 مك افناريطدصتو هتلابخ. نم ةثاسخ ى هتلئاعو وه

 سراف دالب نم (كياب رهش) ةءالوددإةو.هاوثمداش دمت

 لاو يزياكتالا ( وان ) لمج عاجش هاش نا مث
 حيتفو لباك ىلاهشيحن راس كلذ دعبو راهدنق ةبالو ىلع

 دجي ل لباك ىلإ هلوضو دعلو  هنزق ةيدم هريسم ىف

 الو ةمؤاحلا لع ةوق هنن وماله ريمأ ناس

 دصقو اهنم جورخلا ىلا رطضاف ةمداصلا ىلع ارادتقإ

 مدع هنم ىارو هدصق حج 0 اهريماب نيعتسل ىراخ

 هسفن يلا راما 5 كافر ريقحتلا و ةباهالا ل ١١ هن لافتحالا

 امأ تينا «ارتنولا ربل 0 زبكت الاول

 ركل هلا نايعا م١ رقاب رجيم ) لعجدتف هيو

 ,عزانم نودب داب ١ لالخ ىلع لوتس مث لباك ىلعاي انلاو

 57 ح تنب )زياكتالا لسسرأ اذه دمرو « مئامم الو

 منج فلا ةئامئالث عم زياكنالا نم الاخ نو

 ك ا
6040 
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 و و
 ى هاشلا نولنيارت روت ءاننأ ةلكق رف دعب كاملا اولاث

 نولسربو هنوذاوبو تاره .ةلدمل هن رصاخحم لذاج

 يذلا مهقافتإ ةفيخ اًرش كلذ نم اوسجوت هيلا ءارفسلا

 | كاذذإ اوذدخاف « دنملا دال نم ملط صلقت تجوب

 ظ ايف « نانقألا دالب ىلع ميا تبل ةصرف هوبا

 اهئارما نم زازع *شالاو روفتلا نيينانفأالا نم اانيحا

 عاجش هاش اودخم ثارةيضرفلا محل تنع ذإ اوأر ددملا

 ىلع ءاليتسالا نم مهض ع ىلا اع نولسوتب ةطساو

 0و - 1 تار شيج ىفهوزوخ * دالبلا كان

 ةوتكازمألاو هلا مهدوش ةيظتنم ريغو ةيظتنم

 راسنف « زياكتالا نم ةعيفرلا بصانملاو ةيماسلا فتارملا

 ىلا ناتسجسو جولبلا قيراط نم شيلا كلذب عاجشماش
 وعدي 5 شيجحلا اذه مد دق ناكو راهدنق

 ثراولا هب مهنورك ذبو عاجش هأش يلان "هاتفا

 0 مو ثحتنو قياسا 2 اواو كمال قيمملا

 ىلا هاشلا لصو املو * مهياع نيبلغتملا ءالؤه ةطلس نم

 ف 6



 كا ظ
 زوز ع ا

 ىلع م ودملا داعاوهيضغ نارين تم رطضاوهاشلا ف تحاكلذ

 ةمفادلا ف نورنانف الا تيئو برألا نيبطو ىحو 2 ىلا

 ةملقلا سأر ىلازودعصي اوناكن انينينا رب الا ما نم مل
 نيذرطلا نيب ىلتقلا ترثكوا نعم هنوءفادب | وناكنويناغف الاو

 ىف زيلكتالا بك سم تءاج ةمحلملاكلت ءانثا فو

 ربذلا غلب الف قراخ ةريزج ىلع تلوتساو سراف حيلاخ

 ةريصامخلا كلر نأ هي لود ني لوب ةانبنلا ا

 زكا -ثماكو ء هدالا نع نيلجتالا ةمفادع تو

 لباك ءاريخأ“ ىف وثب :ةرصاحملا ةدم نيلكتالا 0

 ارنا كيلا ن دايم تي دا ىلع راهدنقو

 اوحن مل مهكل و ةيذدلا برلاب ةادانملا ىلع رينادلاو

 نيرشع ةرصاحلا هذه ةدم تلاط دّقلو * مهيعاسسم ىف

 ١؟هم ةئس كلذ ناكما دك

 ىلا ليملا نيساففلالا لرجال نم زياكنالا لع الو

 ليك دم ( ناهد تسسؤت) بورا ذأ ناين ل

 ندلا:امبتوخا' يئاسو راهدنق لاو ( نا اد
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 متاودو ارتلكتا نيب نا » هل لاقو هاشلا ىلا بهذ مل

 ا دنحلا.ىف ةنتفلاناروت تجوتسا تاره حنف ناو ةدوم

 ظ هءاجر لبق ملف « هنع اوفكت نأ 2 وسبا
 ' ءذاوج نيكر ةرصاتلا لوط نمماشلا متساملو

 ظ ةنبدملا ىلع موجملاب مهف ىدانو رك املا مامأ مدقت

 ' اهيلع عفادملا تآلطاو ةدحاو ةمفد 1 ايلا سحق

 لا اول حب تدار امواهعا نم ريثك م 5

 مبا لجوما ىنا د لاق و.ءاشلا لا دقت يزياكنالا

 ا أ ىح م الع ةدلا ىل باعنلا فيل او نأ

 ءامد كنس لود 3 (عملسأو هريزوو فنا ضاكب

 * « اذه يئاجر اوّدرتال ارتلكنا دحنو لاومأ بلسو

 ”نارصاك. لسنا انو ارتلكنا دحل كلذ, :ةاشلا هل نذاف
 برملا ناد لاو ايس فال ةسخ محل ىلععأ هتميشو

 نرم مده اما وديقاف ماأ ةلالث اهرازوأ تمضو دق

 «سراف جيلخ نم انيك 'سم يف 1 تاملااوتعو راوسألا

 دندو « ركسعلا' نم هدرط كلذ ىلع هاشلا علطا املو

 0 دم
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 قعد 2 ءاخال ل أَو رح ا دعملا ف : مهطانإ ة ََت ”رضم ا

 هانغلا هل ذأ )» مياستتلاب لن 0 و هنيدملا لد

 قالو ةنيدملا 0 ألف + ىعدب اف قداص لا 5-1 ّظ

 كل ا حصيال ( لاقو هثيشو ةعيدشلا ف ل نآماك 1

 عفادملا كل لس رام اتمز تتش نإ كبأ ل ل 0

 لاقو 277 1 كلذ لع هقاوو 4 راشدلاو 0 قدانيلاو

 مريع وأ 0 وص 2 لك يننا » هأشلل

 اوعيطي حو ىدبديل اوبهري ملو مف يلاقم 6 ا

 ناحنلا م ةأْثلا 0 كإذ دعلو #* 0 ٠٠ ىيغرتل

 ةنناع ربك اقدم نم اوان لا 339
 َ نارتعاب هنيدملا لع هوطلسو لاع 8 اع هوعفرو

 ءالغلاو طحملا 2ك 2 أف نم ع ءالبلا لدشلف 0

 رسدع ةملزا م ءارعفلاو افلا نم ويصر - ىنج

 زريشسا و ميلستلا ص 2 ريقش لأسماك لس 2 ملا

 فكءامذ ١) لكارأو براطضا زيلكتالا ريقس كلذ

 4ع ءاليلا اذه مفريس هنأ هدعلو تقلا هيم نلطإ) اي
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 ( // 9 - 2 و

 كيزالا وعديل » لا و و « نافريش 2و « ةئممم 2

 ىلاهوفاسو اهظع اشدج اوزبجو هنوعد اوناجاف هرازهو

 رك ابع نيبو مهب تعقوو اهع راصخلا مفرإ تاره

 مث نيفرطلا ن« ريثك ”ءجاهف لتق ةريثك تابراحماشلا

 نارماكك لذا ب رطضاف مهلع هاشلا رك اسع تربظتسا

  ةادانلا عامر ليو هما 9 هريزو راشتساو

 تاره ءايلع حا قحلا كيع 7 الس وتف# ةيكدلا برملاب

 لسغ,اولستغافعابتم ةسرقلا ىرقلا ناك ةنيدملا لها

 نو.جه اوجرخو مهنافك ااونبلو مرافظا اوصقو ةعمجا

 انها يبم 0 اولتقو مهب اا معادع 4 ص

 دلبلا ىلإ أوعجرف مج الجإىلعا اوردغ مما الآنينلا 78 ال

 زيلكنالا ريفس هجوب راصلا نمز لاط نا دعإو

 هب نياق نإ نو تسلل لل ة[يظ نما ليكع)
0 

 | هيلع قوات ديكفلا حاضانا عاروءاملا |
 َ 3 اح

 نم هيفو هعم مداحنإو نييناغف الا دايقنإ بجوب كلذ |[
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 ا 0 ا
 وحن ركأسملا نم هل مت ىتح ركأشملاب هازعو ماذا:
 هلياقف# باحت قيرط نمراهدذ ةىلا مم مده و أفا نيث الث

 هوة ره رك ةونزإف ءالئاقو ةنوحالو نأ ل
 ةأناعم دعلو ىف نا كولا نا دحتتساو تاره 12

 « دنملا ىلا اهنمو جولي دالب ىلا لضو ةهرثك ناكل

 مر

 فات 00 :تءدالوا ةزتكو ثلثا لق ١

 ىلاهألا تن 5 ةنثمألا ٌلاَوزو ة 2 كَ شو

2 

 ءمإو هأش روم ةربس نا لصاملاو )

 ءآ نم 50 هذين قالا لا

 ( عيمجلا نامرخ هنع ببسا كاملا ىلع

 ناتسس مستف لع نا ماك م مع ١؟و٠. ةنس ىفو

 هأشلا دخلاف از ريم سابع نءا هاش دم ىلا اهريما اجتلاف

 اهلا راششو اعد نأ تاق مه ىلا ةليسو كلذ
 نم قع ريغ نوراعالا نازك ةاليوط انمز اه داو

 املو ه ةببسغ هلا ةلاسج الا نوما رامزل

 00 ران | لسرأ طارت 0 دتشا



 ف ظ 5 22
 . اهلارارج ركسع عم ازريم دم هنبإ لسزاف تاره
 ناكو ث اهترصاخم ىلا ت 1١- ةدددش تانراح تمقؤو
 ال ان ئدمادو ةعاقؤ (لبك 5 هلم ) سات الا ناغس

 دمع ناك امني و * هاعسم باخ نكلو ةيراحلا هذه عنمل
 - نم ىأرف هنأ توم هنلب ذإ ةندملا كلتل از ضاخت ازريم
 باطلا اذه مقوف نا ماك عمةلعاصملا بلطي نأ ةحلصملا
 ىلع ةملاملا سأ لّوحو لوبا مقوم فما صاكد نع
 نيمار الا نثع اسوخم كا ذإ ناك ىذلا ( دمحراب )هزيزو

 قادكتلا ترقن نأ لغةلاتغلا تدشنف ءالبشم قف
 لك يف نارماكهل مفدن نأو هاش يلع حتف مسأب تاره
 ناماوك ملا" رضع ةنسم ةنس

 قى ةناثفألا كلامملا لوخد نأ زيلكت الا رعالو

 0 م و ب نير لامر

 ىلا اوزتعواو مجدل نم ركاشمب هودنأو عاجش هاش

 « ناخ يلع مالغ ريم » دنسلا ريمأو يننولا كنس تبجنر ْ

 مهطلس تحتار وكي ناو مهتوعد ايبلف عاجش رك

 10 حس 42
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 و : ا
 ةنادخ 6 هملسو ازريم يلع

 كنس تجر .ضاا «لخفتسا :ئتفلا مده ءانأ قو

 ريمشك بالو ىلع ىلوتسا ىتح هركذ قبس ىلا ينولا
 لباكلا بهذ ثيح اهلاو اخ ميظع دم نم ةبيغ ىلع

 لسرأ (ىه ةئس ىفو « ناخ دم تسود هيخأ ةرايزإ

 سان دومت هسا ىلع هب نيمتسيل ةاشلا ىلا 0

 ءابولا ضرب هسا ةافو نازيإ ىلا ريفسلا لوصو فداصق

 هن أ انركذ ىذلا نيدلا زوريف عم ريفسلا اذه قالثو «

 ةنئفىف ناربإ ىلا اهنم برهدق ناكو راهدنق ىف سبح
 ىلع هسالجإو نارصاك علخ ىلع همم قفتاف ناخ حتف

 «كلذ ىلع هاشلاب .نيعتس نآب : هارغأو تاره ىسرك

 المفقو شويطلا و 7 نحو امهرمأ امربأ ام دعلو

 مدخ نيب ةعزانم قارطلا ءانمأ ىف تيءقو تاره ىلا

 هلتقف همدخ ةدعاسل جرف نييارب ل ضو زورف

 مهم راع ربع ىلع نوبارب آلا

 حتش 5 ىلع ازريم سابع ملمع ٠١؟4/م ةئس ىفو

 2 ب
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 ع و
 مدع ه1, وديلظو مردويل ذا.« ناجزدتنسا 9: تراعو

 دحناو الحر نب ريشع تع نذل ناخ حتف ةوخإ

 غلي نيذلا هأ هاش روع : ءانبأ نم دحاوب مهم داو لك"

 ةيانق الا دالبلا ف مب اورادو احر نيئاللو نا عدم

 هدد ىف قس مو دوت كلم اين ارق رن

 زرع كيان ءم كلملا اوعزتنا مث تلار»أو ناهدنق .ئوس

 لا نايسانلا تاءالو. نم بالو ىفدحاو ل © دعساو

 دعا ينيع راثن اذخا كلذ

 اهوعزنو راهدنق ىلع اولوتسا ليلق نمز دعب من
 يي

 تاره ىلع دوم ةطلس ترصخاف اضيا دوم دد نم

 سارت هنباب دوم نظ ءاسا741هئس قو * اهحاوبو

 تارهنم جر اع ضق ك 9 ناجويزايعبلا هنم

 رطضاف هتيراحل هجوتو « ها رف » لئابق نم اضع عمجو

 هاف ه ةنايتسالاو ازريم يلع ني اوشا هنبإ

 دعنر 0 دملا نبالايأ نا ماك عا وةهم هو هابأ بلغف

 نقنع اهلا ىذ تازرجب ىف ةرتئاف. ةيدأم ةضاؤلا مده
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 ةلقو سفنلا فءضو نيا هل لع كلذ نا رك لبا

 هابأ دمقأ ىذلا عاجشلا لطبلا اذه ينبع لمس لغ لقفلا

 - اودع نات لور عشا د هععل مههسيحو ةنطلسلا ىم 1

 « يفت دان 2 ةنرق ىلا تاه نم خف اكلاوؤخلا (ناخ غد

 يللا نا لصضاك ىلع يئاجلغلا نم ةعامج عم 50 م 3

 |ةيقالط اينما تثؤجتلا انه ناسا عا دنعو«هبوخأ

 7 وهلم 0

 قا دعو اخأ تف ىنيع ل |بس:ربخ عاش ال

 يلاو « ناخ ميظع » سأبل ديدشلا ثلاثلا هيخأ 2

 دعب تسود: انهو“ ةلاوخإ مزإلا اننا لسا رانك

 هداز .ةانش تلظل رواش ىلا + ناشد راد 04
 همسأب ايدانو العف دقو ةنطاسلا ةارلقيل دوم ىخأ ابونأ
 ناخد# تسودمجهو ) دانأ لذات » دودَحف الخدو

 نامي نامز دم ةاخأ ضيا لتسراو [بعتتفاو لراكأ ١
 كا هن دلما داليلا ىف أمقم ناك ىذلا عاجش بانك ناطل

 وك ذملا عاجش هاش ءاخل « ثيلكتالا ةطلس تح تناك '

 7 ظ 5



 ظ كد 5

 كلسفن كتبؤر نع نائشانلا كزا زشإو ك ربك كمقوا
 هءاجاف < كم ةنطاسل ازار“ تجوي مآ ىفناظلس نب

 وو الدسم قا ه ريقس نال ل لع نس

 مالكلا أده لثع كش نأ هب قيلبال هاشلا ةمعنب يبرتملا

 «ةيئازودسلا هتاداس بزاح دق كلثم نئاخ نع الضف

 1 اع ناعاش ناسا رفنلا مجر الف

 ةلوبم ةيراخم نيركسلا نيب تمقوو ةعلق رفاكىلا

 ليو ق1 داك اذ[ يح نيّشررفلا نم ريع ' 9 6 َي

 هث ىف ةصاصرب ناخ مستف 1 0

 نارماك هدلوو دوم هاش برطضاف تاه ىلا رفبمتف

 يتفم كم ةئيدملا ف دكقو اناك ناذللا

 يلعحتف ىلا (مالس الا ميبش ىا) ناخالم ناو تاره

 ملعب نكت ملو ناخ حتف هدرا 1 نع ارا لع

 ىو ىلع اجلا املو#هيلا هبلق اقطعتسلو دوم نم

 هاش 0 ينا » الئاق ءارفسلا بطاخ ةرافسلا

 | 01 « هينيع لمسوأ ناخ حنف يلا 5 "لاو

 ةك ف ظ 6



 6و ) 7

00 3 
 هريشتسل ركسعلا ىلا مودقلا هم بللطيزو ريفىلالسراف ْ

 راهدتت لاا تا لها ممهلسرأو هيلع ضب هيلا جرخاملف

 ريخستل ناخ لديل عا زرجو أم ماقا و ةئيدملا لخدو

 تي

 اهب وعدب تاسارخ دالب ىف سباكم رشنو نايروغ

 نييناريالا ةيراحم لع همم داحت الل لئاقلا ١
 - 5 ٠

 اشدح لسرا ازريم ع ندسح كاد مي انو ظ

 نيعفادملا ا موامتلا لصح الو ةدليلا كالت ةلمفاحل ١

 1 ع : -- دك

 راهدنق يلاها نم اضك اشيح ناخحتف زبح نيجايملاو

 يديش#ج لئابقو تاتسجسو ناتسجولبو تارهو

 تحن ةيقابلا ناسارخ دالب رئاسو اهريخستل كروبلزلاو
 نإ هملب هيسوك ىلاهلوصو دنعو جب نينار الا 10٠

 )» ةعاذ رفاك» ىلا ”١ امل لصو ازريم ا ندسسح
 0 5 ا

 اريفش هيلا ل سراف * ناخس رف كاذ ذإاهنب ناكوهتمواتل

 نم 0( لاق برملاب هددمو نايروغ مياس كنه باطل 1

 امرو كيلع وأ كل ىهأ ترملا ةيقاع يرد يذلااذ |

 م ِك 6
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 ىوطنب امي تانئاكتلا ملاع ىف فارصتلامامز مهلا ىهتشي

 ةينابرلا رارسنالاو ةيملآلا ةوقلا نم هيلع (
 ىلا لسرب نأ ىلارطضا نءدلا زوريف مازمإ دعلو

 د يرق ةاقإاو ةلقل ةلايخا ارا انادح داعلا

 هاشلا ةدسىلا :مدقن نأ ًاضيأ دبمت دقو © هنع هركأسع

 هذه دعب زوريف ناكو * جالا نمارفاو اءْزَج ةنس لك
 ٍةيراحو ماجحإو مك نيب نييارب الا 8 ةحلاصملا

 هنن ةفانملا تادتشا نأ ىلا عيشتو ناستو ةملاصمو

 0 لانارخا قاواءاش نع اهجف نبا اززيم لع نع يبو
 . -ع 00 7

 هاشهيخا ىلا أريمس لسراف#*هدالب ىلع هنراغإ نم فاخو

 لع ءالبت- الل ةلمسو دوم كلذ دعف هنم دمةس دومخش

 هلوخدد مج وزو ريفهنم شح وتساةنندملا ىلا لصوأملو

 *نيياري الاد نمزنايروغ دخ ال هج وت نا هسا لباهنف

 | هيقيس قرط بارق ازوكام ناك ناخ دم ميتف نا الا

 | اهذخأل ةلممللا لامعإ ضان و فتاه ةنيدم ل وخدب

 حم 3
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 هناو هيلع كياويعولا نأ مز ا ناك كسلا
 ةينطايلا ةيئاش "اقترب وأ أحاط تاذامل اقرخ لع ردع

 تاره لئابق نم ان 1 * ةئفاسلا سر ىلا

 اهم راشو بايرافو هتميعو ةدنكر دوخذاو راهدنقو

 دمت 1 تن كاد خا ف ناينكش ةنلكملا
 ناشيملا لاش ألف 27 هتلبأ ا ف اشدح زبح زاخاف نا

 2 نارين تاغتشا تاره نم خمار ُ ةعبس دع

 مالس الا يوصل تقو نب زا نم ريثك ينف : ىتح أمهس ١

 ىلا جدوهلخاد ركسعما باق ىف ناكو روك ذل ظ

 اولتفام دعل هانا صلخ نيتسوةتو ةياممالثن انا 1

 ىلا .نيدلا :زوريف نك اع ترزبش كان نتف 0

 يومن ”ايارت نايكي ا

 نيف 07 سس ا قرأ نم ءازح 0 3 مسنف ملا

 مم سع ثريح صضعل م مهمل كلف ىتح نييلسلا دوش

 6 هَ بذاكلا هئاعدإو هنأموكو هتحيشع مهثوأو

 م ا(



 000 آ كذا ْ

 2 ا
 هاشلا ءاجتلا اودع مهناف زياكتالا امأو * هناره وجي هيلع

 فتامز هاش ةميزنع تكرحن تاقوالا كلت ىفو
 ارق ءارض لاو ءالا ددهت [رقوم نأكىذلا_ىعألا

 لع اق 000 كان ربق ةرايز ًادصاق خب

 *هأشلا ةناب جوزو لالحألاو مظعتلاب » ردمح ربم 00

 . هاش يلع حتف همرك اف ناربط ىلا ىراخب نم رفاس مث

 ناكو: داده ىلا صخش مث * هدؤزو مارك .الا ديم

 تاق جملا دصق أاممو ولا أشاب دواد كاذ دإ اهلاو

 ةيزادبملا راطق الا ىف

 . ةرحشلا نم ١١7١ ةئس ثداولا كلت لالخ ىفو

 5 - 1 ع ع

 همه ىلع اديتم ناسارخ حتش نا دوم هخا فرط

 ةيفوصلا ىرم وه ىذلا يراخبلا ( مالسألا يفوص)
 تراب كنب.» نم افوخ هدالب. كرت ناكدقو ةبربجلا

 ” المس 2
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 1 نع ا سلا كيت 1 اا 0

 ىتح منين نككف « يملا ئم نفاللا ةررقع قوش قاذ

 رداسملا 3 تقدح اف يداولا 1 4 لكم

 1 ا رومقوأو عيرالا تاب نم ةنلالا

 ورع الاملا قا نفوق نيسوأ رس أوت لعق جرا ةيلع لااا

 لمفتاف# ةقشملاو ءانملا مم مبسنفنأب نيجان مدالب ىلا
 ردتعلو َ ونمح فطعتس كو كين تيمور كلل

 وه امنا لمفام ىلع هارغأ ىذلا نا دًالئاق لمف امم هيلا
 ةقرافمي ”م هاشلا كلذب رمشتسا الو ه « عاجش هاش

 كنا ىف هلارطوع ىف كن تير عمطف روهال
 ليبس ىلع اهايا. هاطعأ" لب ةيكلملا هجو ىلع هيلا اهملس

 يه امنأ نظأو ) رون يابرد اهتلج نم ناكو ةنامآلا
 اليل رف مث * (ايناطيرب جات ةَرد نآلا تغبشأ قا

 كلذل كنس ت يجن فلات زاكتالا ةعوكش لا ار
 د بيق ادب حطي لف عوجرلا ىلا هليمتسي هيلا بتكو

5 7 
0 



 6 ظ
 دير دنع
 ايدل” نول ناب تير يرحل انج دمج ١

 | ونامل نسم تلح الاكواش وابلل ركل ءلنب ان

 ةضبق ابكرتو اهيلع ىلوتسا ىتلادالبلا صيلختو نينائفألا
 تمقوف «ءوسل دوم هديصق نإ هدا 3 طرش زيلكنالا

 :قسنف هلاهوم دقو كدس تيجئر سيساو وح ديس ةساكملا

 0 ىلع موجملا 00 نأ «ايلاط قوت ل[ ب

 10ج اريل دافإف ماباتو ادد [ سم لك يخل دمحم

 ماقأو رجلا نم عاجش هاش صلخو هنع اع دقادوم

 00 ف اورينت لكااو ناخمماظعداخأريز زولا ناخحتف

 06 ةنيدم يملا لا ا هاك كتاتماتسمحم

 و 5 4 5

 زبخنإلا نمزلا ىف غبن ىذلا كنانابإب عابثأ نم وه, )١(
 ديوراح تاوم نم احيشنم انك نانوألا هدلسع ناب

 ناسنالا اذهو » تن 1 داب[ ايهسم نسدهلملا "يواهبلا تاتكلا

 نع ىمبو 0 ةد.2 نم هربغل ريل اقالخح موحللا 3 1

 ْ نسما ل يك ل دانك

 رن - 0
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 ام قاح دق ةكلمملا نا» هل الئاق ةبطاخو نجسللا نم

 رده نيملسملا ءامد َتعَراَو بازيلا لا تلا ررضلا

 دو. امف لغتشل ب تامل قامشلا لدبتسن اب اوملبف

 متابجاو عيم م مونانأ يف إو ةبقاعلا نسح ةكلمملا ىلع .

 ميج قلطأو هن ةقنال 1 2 دحاو 1ك لاقلو

 ْ 50 نا أ يلعو مد ويف ':لمأ نسور كرب

 ءانبأال اركب ا ينوكلا ارظن

 هن رخل ثعل باطخلا اذه نامز هاش ى انو

 ةليسو هذختا باتكلا هيلا لصو الف عاجش هاش هاخأ
 لاجرلاو لاملاب ينمتل نإ »هيلا ىتك ذإ دم اطعديدبلل

 دمشاطعكلذل "”متهاف « كساس ملقىلع يخأ مم قفل
 كلذل حرق «رواشيب ىلا اهب راسو فالا ةسمخ زهجو

 هنكلو هدادمأال ”ءداق دمع اطعنا هنم ًانظ عاجش هاش
 هيلع ضبقو ةسدلا كلم هاشلا اسظو ارش ١

 ايننصحم ىدبساو رريثك ىلا نصنق ا

 نأ لع همم قافسالا دنحلاق زيك الا ةمرا- 0

 7 ب
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2 : 35 
 | ةرازولا بصنم ناخحتقدلقو ةمحر او ةمفشلا مئالع هتيعر

 بصنو ف رصتتاهل قلطاو ةنطلسلا لام<ا ماهم هيلا ضّوفو

 ميج مافأ ناخ حتف نا 0 را ىلع لاو ناسماك هنسإ

 ةنائفآلا كلاما ىف ةالو هنوخإ

 قذدلا رصيق ناعاك لق مئاقولا كلت لالخ ىو

 عمس أمل هدوع ناكو ناثإ لإ هه انناسأ

 درطةدم دعنو اناطلس راص عاجش هأشهمحع نا نم

 - يك ىلاو:دخالطع لشارف رواش نم عاجش ماع
 دم اطع هباجاف « ماردلاو ريناندلاب هلع نأ هنم ىلطي

 كيلاتلسرأأ نهر سها ولا نم كييدلام تثمن نإ كن ابد

 فأل تع يواس اهم كل لك« 9 كل نيئالث
 ةرهوج ىوس سهاوملا نمهاشلا دنع نكي. و )دج

 ٠١ || .اطعل ابمآدقف رونلا رحيىأ ( رون يابرد ) ىمست ةريبك
 ' |١ مقالا لاسر اي مدعوو كل ردع ةيخ هلا لسرأت دمع

 ئ اهنم ريسيل رواشيب ىلا هب مجرو ًاشيج عاجش هأش زج
 نان ز هاك جرخأ 0 6 |لف * لماك ةنيدم ىلا
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0 0 
 كين ياو 'ءركذ ئبالا نذل زوريف ريم الابناو ل ١

 لا ادع ضع مهلا مّدقو مارتحا لب ميبباتف ةنسدملا

 م او ةنيدملا لوخدب | ا ةنا' آلا ةرخاف

 ءاننا ا قو * نتءجار ا 1 كاد نع م ىو ٌْ

 قيخ و راهدتقىلاّت ا ل ١ ةلفاق اوف ةداص دمهعوجر

 ا اومطقيا ىلع رف ارا تاره راهدنق نم

 مهل تع 2 دعو * اولعف دقو اهويلسو نيتلفاعلا ن تاه

 اهماوبرتقا الفرا هدنق ميتفل ل انيوألا# اةعلزا ا وةوس ةيخلا

 تبا ةفينع ةلتقم تناكو هزك اسمي ناخ ملاعاهلاو مهلا زري

 اولوتساو ةن.دملا اوحتنفا ةريسل ةدم دعلو ناخملاع -

 اهم اوراسو فلا بام اوزوج نمر يضم دعب مث * اهنلع

 . ةلوبم ةمحلمدمبو هنزق ىف ناممللا قثلاف عاجشواش ةبراحل

 ةقث ىلع نكي مل ثيحو *: لباكىا "رفو غاجش هاش رقيق

 رواشيب ىلا ًامجوتم ةئيدملا حرابفمئملا نكوي مل ىلاهألا نم .

 5 كلذ. و *«نامز هاش نارديح تلا ابق كا لعل ظ

 “ا : 2 00
 ىدءاو كلا شرع ىلع ىلوتساو لخدف دو.2 رفظلا /]

 ف
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0 59 
 دو ادهيرخاف تاجيل ن نم عاجش ا مدق م 0: أ ةسمخ

 ةنع افعف هنم صتتعيل .نامز هأش ىلا هومّدقو.ن 1 نم

 نمز دعلو * 1 ل سحجيل هدرب 0 هبةمحر

 قابلا فينك لا را رح عاجش هاش هجوب ليلق

 دة : ايضع : تدح كايد 7-1 نب انش د# ا طع أملاو

 00 ١ كا 5 نم ريمس

 عاجش د عجرف هلت دويعو هديس ةعاط هيلع صرعلو

 70070 ناهتلذإ قيرطلا و وع ايدو ودهاعم نم قثوام دعب

 ظ ىف انوجسم ناكىذلا ناخ حش. اوّمحتلاو اورفو ةماقلا

 وهودو ن نإ يساكب لتعلاو 2 صاخب وراهدنق

 كلذل م كاسل ةسافف ألا ةضارولا يحاور : دقنقو

 هني دملا عاد  هأش درو |لف#ىل 200 دم قدي كا تارطضا

 «امظع او اهلاعأ لعيلوتسملا قاملا دهاشو

 تاره ىلا اوبهذ ناخ حتفو هنبإو دو عامجإ دعنو

 5 ظ 6



 عالوه )

5 2-5 
 ةلاهغبرح اهني ثمقو ناعما قتلا امو امهتاقالمل حرخ

 هاك هزم تدرناو نيفرطلا نم ةرب نع ةابص أف تأ

 لمس 0 دوم هأش ةيخأ 4 ول هعوقوو ناهز

 دق يذلا نئاهلا ناخ هللا ةمحر هريزو ىلع نطبقو ةيئبع
 1 علا ميج لش ناهز هانث ىرغا ةنظاتلا و ةمدقتل ناك

 « دوح# لضتا يذلا ناخدمم حئفوبأ ناخددنباب ميو

 هتائإو هام نم ئرشا يزول اذه دس درا ١
 دعب هلق مث رام ىلع ةنسدملا ىف هراهشإو ريصحنم يوت
 هم ةموأّدم ىلع نامز هاش نبا رصيق وش لاملو * كلذ

 ىلا أحتاا و دو# قيمش ندلا زوريفل تاره ةنندم 7

 « لناكىسرك ىلع طاستو .دومحت ةطلسلا تثق نازإ هاش

 بواق هن« ترفن ةعيشلا سهل «ىلا ليع دو ناكاملو

 نويعيشلاهلذخ 3 هياعاورات و مهمين قرع كرحتف نيزسلا

 هيلع ضبتلا اوقلاف هنانعإ ىلع عيملا سمأ عمجأو اضأ

 نم ىمت الانامزداش اوجرخأو (راصخالاب) ىف هوبحو
 دمبو « عاجش هاش ميبلا لصي نأ ىلا مهف كحيل سيلا |

 و
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 ناسي د إذ هند دملا ن در ديقاطو كيا بن

 رصيف لجدنو" 0 ل وح

 .٠ هلعجو هونأ نامز هاش اهم ( لحمت غئامم الب ا دم

 تاره يحاوب ىلا دومجخ م #2 ابن ًايلاو 9

 | ١ لب حجن مل هنا الإ اهحتفل بلو ديد مججو

 هفنع جما 1 ل 3 لا نهذ

 هجوتممزرا وخ ىلا باهذلا ىهنم نتعش رشا حلك

 ةرم نارإ ناطلس هاش لع بف 1 مزراوخ نم

 لعد نايتسإ 8 نمزلا نم ةدم ىضقام دعلو * ةسآن

 ناخب هدنناب نبا ناخ دمم .متف اهيف هب لصتا مث ةمنام

 لامز هاش كلذب عمس |اف#لباك ىلا شويملا هعم قاسو

 هام ا كلا داع ىلا رطل ف رطل دل يأ( 1

 ١ قلاب ةمادل يلا ا نايل هات نب دل ىقلقم



 اةرم
 و و

 لا ا

 هرفوتتاره نوكت لأ طرش لع اهنيسفطاملا 0

 انقل نّرْقتو هلق اره ناو دوم طر

 ىلا لباكن مو لئاكىلا هاشلا هجوت مث # نامز هاش مسأ
 تداعو اهنم ةمرقلا كلاملا ىلعو اهلع طلستو روهال

 ىنذلاو ةؤرثلاب رك اع لع نا

 ضقت ادوخم نأ هنلب ذإ روهال اون فوه امي
 أهمو اهلا عوجرلاب عرساف راهدنق حنتف ددربو ةدهامملا ْ

 هرك ابع عج دوم كلذ مالطا ل ٠ْ

 نيذلاءا مالا نا هنلب هنأ الاهتلباتمل تاره نم جرو

 اوعزنو اهق ةنتفلا اوُراثآ دق تاره ةئندم قف 0

 «عوجرلل رطضافانيش ةنوكل ةرزوأ ىف اكشن سيل الا
 سر ناك ىذلا ( ناخ جلق ) هيلع ماق ةنبدملا لخد الو

 هاك ان 010 ف عم ( كولا نم ةفئاطأل قف

 3 يعيشلا هريزو شيا نايصعلا اورمظأو

 نأ عمس ةلالا هذه ىفو * ناودعلا الا وأو هود

 0 ه7 1



000 7 

 53 و
 همواَقَو ( ناتلم ) ىلا رق هيلع ةرئادلا تناكو نواه

 لآ ه تيوس هنعلو هدلو 3 همه ىتح.اهلاو

  ةلرشما# قاب نأ لطب ينص و وك ماخ نامز
 ولا ةدعاسعو ناخ هدنبابو هللا ضيف ىضاقلا

 نأ عم هل 0 ناخ هللا ةمعو داو هينا دعي كاملا هل

 مل َظ تقفنملا اذه هتيلوت مدعل هوحصل ء در لا

 دقو # 07 لع داتف هيف هتماقإ نم. مزلو مكاصن

 ةطلس ثححب' تناك ىلا :دالبلا ىف هانث نامز ةطلس :تذفن

 * خلبو دوب راكشو هريدو ناتلمو ريزاشأاو : دطتكك ةنانا»

 دوم هوخا ماقكلذ ءانثا ىو راهدنق ىلا هسفن راس مث

 اقف و كسلا ديغجو لالقتسألا 'عداو تاره ىف

 ' اهنم جرخ هاش نامز كاذب سحأ الف * راهدنق وحن

 نلظف « دوادنيمزو كّشرك نيب ايقالتف هتلباقمل هجوتو
 قع الاكك |: قاف ديو ذأ نمةطاسلا ًالوأ ءاشثامز

 هدر تويم خرععولا نازي ترلعتشاف هياوق

 رهاالا و ةنارمأ نم ”ريثك مقوو تارخعلا را هرجع

 ايس 3
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 3 ها
 ادلو نيثالثو نينا .فلخو ةيناغفا نوف نبل لثالملا نم

 هدلاو ةافو ربخ راهدنق ىف وهو نوباه ميج او

 ىلاامم هجونو دونملا دشحو ةنطلسلا مسرب هموق ىف ماق

 هتاباتمل جرفت نامز داخأ كلذ غلبف اهيلع يلوتسيل لباك
 تاك ) ىف اعني لاتقل مدتحاو ايقالتف رارح شجل

 ىلا رف لل هيخأ مامأ تبني م نوياه نأ ريغ «( يئن
 هليعل نأ هم نيل دو رخسلا 5 ًادالاو تاره

 كلاس و تبا ل هم سا !١ اليفه هبج مف: نامز ل

 نا قفباف# نيثدملا ني داق هل كيكو د قيرط

 ْ نوب |مهازض رتعاف تا سه ىل ىلا راهدنق, نم ىلا تناك ةلفاق

 دش. ىلع اه. نا:ةساو املا وما باسو املاجر ل

 ظ لامز نبا رديح كلذ غلبف *لامز هلا لائق دواعي 0

 نواه لغو # نبل د وشب لف هادصأ جرفلا

 اهراجب بانغو ةبوشللاب اءاهأ لماعو راهدنق ةندم

 كلدب مو 3 ليويللا أبن شحم ملاومأ بسس

 لع ةلملا فانحأو راهدنق وحن هشيج قاس هاش نامز

 ك بيسي
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 لتق مث # ١مم ةنس هنافو تناكو هيفتام نأ ىلا روت
 0 شيلا قاس مث هملخ ىف ىعس دق ناكىذلا هياوزو

 نيننانقألا ةعاظقا نسال اوروغنالو نيكو ناعتسدنه
 هدلو داق نيم عضبب اذ دعب ١و ممءاط ىف لوخدلا ىلا

 راهدنق نمةنطلسلا يس ركلقنو تارهةءالو(دوخت)ىناثلا

 ظ دقو( ناهز )ثااثلا هدلو ابف فرصتملا لعجو لاك ىلا

 « قالخ الا مزاكم نم ميظع بناج ىلع دلولا اذه ناك

 راخأ رام نيس كلم دارس اثنا مايألا كان قيوماو

 1ع ماكو الفن عيج رسأو اه صتدخ ورم ةئددم ىلع

 ملجسالا من هاش روميش | يافكمأف ةعيشلا بهدم

 ثيح ةاضتلا دحأ هللا ضيف اذ نيبو هنيب لاح ني

 "ويف ندوب وب يبد نأ" يسيل زوالا هاج قفل

 نماثلا ةليل لاكت رومي يفوت و*(بابل الا لوأ ١ اوربتعاف)
 ناكو هنوع نيداكك الاهباز تتامو ١٠١7 ةنس لا وش نم

 دق كاذ لجأ نمو مدلل ابع ةكيرملا نيل ةزيسلا ند

 ةن امالثءاسنلا نم هل ناكو«نادلبلاءارصأ ضعن هتعاطذبن

 م 6
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 ةحييدافؤ تاكو ف نارايماو كلارا قوويدس اكل

 ةئنس نيسمحخ رمعلا نم ىذقامدعل 1١41 هنسليقو 2

 الف ( تاره ) ةنيدم ىف روم هدلو دئكتقو ناكو

 املا فارق فانتم حاملا مج ةافولا ريخب ممس
 ”يلو ينادج دق .هتارح لاحفوهو يبا نا» الثاق مهيطاخو

 نم ىدلخم راضتحأالا ف وهو هاسمنأ هريزو نا ريغ هدهع

 نإلا وهو ىنع الادب نايلس يخآ ةياوو دهنلا ةنالو

 ىلع هدب. عضو دقو راهدنق ىف ةنطاسلا لوبط هل ب 4
 عت لبف هسسأب دحمان رق كاني تسطع زريصلاو ا

 او>رصف * « بصخشملا قح دادرتيسا لع ىرزاو نم

 داوسلا نا » مهمجأب اولاقو عوضخلا حان هل نيضفاخ

 «كضا غأ ذيفنتل ةبهأ لعو كد دن نيبانلكو كيم رظظعالا

 ماقو )» ىراصنالا هللادبع هحاوخ» ران ىف اوعمتجا 3

 ةنطاسلا فيس هدإقو كاذ ذإ روبشملا ملاعلا ىحم خيشلا

 ىت> هيخأ ىلع مهب نامتشساو نيينانف ألا ميج هل مضخو

 هنطلس نمز نجسلا ىف ثبلو صفق ىنهنجسو هب رفظ
02 7 
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 ىلع نم بلطي نكي ملو ةيناغفألا لئابقلاع ءارزم ذل هليهودق

 ةبركسملا كلس ىف ءاظتن "از ةعاطلا# وفات وع تاذ

 ةليبق نم تناشلا ميظنلا ناطاسلا اذه ناكو

 ظ نون امه لا ناكى 3 ها زل طا نحو ازودسلا)

 كلذ مم ناكو « داقتعالا نينا اهنلا قورظن وا مولي

 مس رس

 طوير دادسو كر دو طوى لعد مات
 فاصلإو لدعو 0 ' بيطو قالخأ ة ةفسو ةلكحو

0 

 نمو 50 / 1 5 .ةيانعو :ةاقعضلاب 5 هو

 م1 عم ان اا طرا طع تكف كلذز ا

 رس 3 ”انفالا بولو نمو براشماو سانج . الا ىف

 ا ودعت ه هللا ىلا نيب ملا نم هنودقتعي اوناك مهم 1 1

 قالا 4و ابان هوبقل مث نمو * نييلاثفألا , 6

 'رفتساويدكانا هاش دما هنوعدنذإت قللا اذ 0

 نكلو نكملاو تابثلا اخ ع هتنطلسو هك ك1 شمع

 هتنكح يه ةنطلسلاو كاملا تابثل ةيقيقملا ةلملا تناكامل

 ثمحقو هلاح ل 3 لغ قو قم ةبقع ىف ناكل نو ه ريسدنو

2 67 
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 ةمقاولا ( امهف ةيسرافلا ءابلاب ) ناب ين :: ءارحصل تعفو

 ىلهد ةئبدم برش «  نيسارملا عم ةعقاولا كل تناكو

 ةيروميتلا نيطالسلا ظاعأ اوزبعأ نذل نانو الا ةديع زب

 ] نيملسملا يدبأن م ةئطلسلا عزننومو رب اوناكذإ دنملا يف

 . حا رك ايمو انثازب ارعل ا ةقارلا كلث ىف رك اسعو

 داهتعإ نكي لو ناغفألا نم ارفصن افلأ نيتس تناك هاش

 ةميزه رش نيينا رلا ا غو مزق مهلع الا هادا

 لينل ادي ةشاولا: هته قبرا ل ةابكل مرلكنو

 .دالبلا ا قولا هع هل ردنا ا 5

 ادالب حتتفافةب دنحلا هتاحوتف ىفهل ادب و مكالذ ناكو ةيدنجلا

 ب نآذلبلا نمابخاتامودمو ربدشكو تيك 00

 دمي هل عضخو اهريغو خلبو ناركمو ناتسجولب حت مث
 نم ةبرقم ىلع اوناكن يذلا ءاربكسلا ءارمألا راس كلذ

 « ةحنطف لم لع اها كيمو هريبدتن ناصو هدالب

 ةيلانب نأ "الا ناكمي ةورثلاو ىنلا نم هتكلمم لاحر: ناكو

 راهدنقو لءاكراطقا جارخ ناف ةريقف تراك ةمزكملا
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 ىلا ةعرسلا يان 0 ةلزاننم مهطزانونيمارب الا

 ىلاةيجار كلا لاومالا لعددب لعد دب عضو واباعىلوتساوراهدنق

 اهرورم دنعداشردانىلا دئسلاد الن ولباكنم لم# تناك

 بعلو لالقتسألا ىعداف هرادتقإ يوقكاد»و راهدنم

 هجوم« (يبا رد) ةيلادبعلا ةليمعلا 00 اق اذا 50

 وال ماع ريغو ناتو ديقعو تارهنلا ةركاسع

 دالب ع معتش نا 1 هتنكمفف ناكو عيمج حتتفاو ناسا وع

 ىلاعاالا سون زارع ارمي اريغ تقولا كلذ ق«نارنإ

 رييغت نآو مهلا تااسنالان : مطل قبس 1! نولس الإ قم

 5 نكيمل هاشردان ةطساوب مهف ثدح ىذلا ب هذملا

 ةدئاف متظعل دومنال داليلا كل حاتنفإ نأ ملف 3 مهم

 كرار ميشو نك او هتلخاد ريدنب الوألئتشاو

 قح بجاوب 5 هاشردان نال ناسرخ .دالن نم 2

 ناد وكالملا ىف همدق تخس رام مثو هظفحل لفكتو هيلعديأ

 .انيعأالا كات 00-0 ناساف الا عيرج هل

 ىتلا ةمقاولا ىف اصوصخ ةرمم لك ىف رفظلا لانو ةيدنملا

 ّك .ه 2



 ا

000000 5 
 فاعل ىندأ مهوخد ن نه ثدحن مو ةنيدملا ىف

 وينر نيياتفأألا نم وفل حماه ناك و

 ىضرتلا ريرقتو ضفّرلا مفد نم ةنطاسلا لين دنع همزتلا

 ُف 5 نوينا 2 الا هه تلطام دنع 0 *« ةباحصلا نع

 0 ٍءاوض ريثون ضفنرلا | اوضفأا

 ةساهعلا ةلودلا بتاك مث كملا جان لبتف كاذ ىلع هوقئاوو

 اون اطاو:ةباحصلا تس نع اودعادق نينار الا ١

 ةربشمملا ب هاذملا ن:ميرقتملا نهذملا كلو مهنعىطوتا

 نيبرفمجلا ءامإ ةماقابةلودلا نذأثن لم ؤنفةنسلا لهادنع

 مالس الا خيبش عنتماف«بهاذملارئاسا 00 0ك 4

 تو.“ نمز نم نينارألا ةطلستم لوس "انفال 3

 سوك ا

 مجاهو كيزألاو نيسانفألا ا 2 2 هاشردان

)0600 



 ظ 235١ ظ

 كيت ا. ل ا عير 00

 ٍإ 00 7 الا ناو نيسانمألا دنعفاصو الا ل

 عينسناربإ ىف نييئاقفأألا ةنطلس تلاط دقو « دونم ىل
 نم 2 أت 0 50 ب وألا نم أف قْتيقو نيااس

 هلللاش' لبح طباو كاذ ذإ اهعوقول هيد اهدغو اع 1

 ناكوةرئاد فضل ةئيدن لعاب راع نا لوطق هوك

 ناردا ىلثزاف «هم.نم حارب ليحلا ابطح مل >1[ ف ةهالا 4

 نييناغف الادنعةريخذلا روذولاتنف الاب زفبو ةملماك ةنس

 تاةركدهب جارت الا ضم ىلعىلوتساو ةجابملا ليبس خا

 ا هنيدملا لع اد مادا او م تل دلع

 ا 1 نال د اليس ةنندللا لغأ دج يعدو اع ركنا ترطاعف .

 1 وقار اسعد اخ دو اهاونألا اواصم ملبتلا ىوش



 0_0 ظ 1 ئ
 : مم

 لسراةنيدملا نمهحو رخل بق فئرشا ا لاَشو 2 ناب

 زاريش ىلا:تبشارحط نصاب نشيلعا ردا قاس ريشاانمنو |

 نيعمتلا رطاخلا يرتكتملا نافل مم كانه قالتف
 فرش عش و اون رظتةنيه ةيرايخ ل نو را ا

 0 مح رخ هل ص الخال ذأ ألو هءزاريش ةنب دمىلا

 4 ديل ع تفارشاو ,اهدنق يدم 1 للاخ

 مث ر يسم فو 5 ردع مل مدع ل اكو مهئارصأ عم ١

 ةضراعمو دازلا ةلق نم قاشملا نودداكي تكا ىلا

 تيما لك ا

 نا ىلا لئابقلا عم لاق نم 5 6 0

 مل ىتح بلسلاو لتقلاب امها ِهلباَمف ناتسجولب ىلا لصو

 جول, ناخ هللا دبعنء!هعم قالت من ناصخش الا هعم قب

 ىلا هعم تناكس املا ةمطق عم هبارع ثعبو هلتتف ةفيرتو



2010 <8 
 و

 اددنا م تارهودينكم سجال بساط

 كلذ هل عادا ماا نال ةلاديبلا نيمانف ألا

 تبرطضاف# داليلا كلت م احمتساو !اهصلختساو

 نيئالل ممخ خ11 دفق وعباو قرأ هاخ كلذ

 ” 1 يرو نال د أ مم 1

 ١) انع ل الإ قام تا يمنات 3 ترش

 كاملا مجرو مزملاردانرك اسع ةمواقم ىلع ردقت مل
 برش. ةئيدملا لامث ىف ركسعو نيينانفآلا مجم 5

 | ماقأوق 0 ردخو (ر دل

 نمرك اسع ديزني هريس نب ملا 16 ل ناو رداعلا

 هيو ف كا :أ ركسم ىلا لصو نأ ىلا نيالا

 هحوتف#«تام دع

 .ودعلا رك انبع تناكا1 نكس * تابثلاو ةدالجلا ةناغ

 ااا لتقو يب تربط 1316 ارا واحس 3

 1 ويلعو نابمصأ ىلا اورمبمتو فالآ ةعبر 1 نانفألا

 لخلل نوبهأتي مهني اونابق اب ممل ماهم ال نا نيقيلا
6 



 ظ م 0

 نورا ةزيسلا نت قيس اسلام 0 كيسا

 او" رداع انرتلتاكل نا لف اع هول اضق 5

 وه ىنامملا. ناطاسلا نوكب هبلق ناطلس نم واذ فرتمإ

 نيضر الا يف هللا لظ
 يخا نوك اهدحا لك اني ةالط سكو كلذ

 قاقنشلاهنع ننشستفراهدنق ف لااتتس الا ىلا عز دوم

 « فرشأ ةاشلا نع ددملا عاطقناو يناجلفلا ةفاظ ىف
 اماه ةف ىمس يناننجسلا دوم كيلا ترك

 ردان نوك اهثاثو ه ناسا رقت كلام تلاع
 ةاساىلا مضلا دق ةمائشلاو عيرالاو ةعاحشلاب فوزعملا

 د(دابرتسا) ل كاس لع اريمازابطو كفيل

 ةئيدم تفل قارا ماش رات لك" اشملا هذه لالخ ىو ظ

 ىلا كلذ يسار لسراو اهنا كفوف(

 ةدمفا# مماظملو ليبحأ لكب خلان اق ةيلاثل ةلوذلا
 نا | نكلو لابق ألا ةحئلف قرشا هاش كإذ

 فر ناكل شح ارداب نا قلب تح هون

 آ

1 

 ل
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 71# 3 5 : : ا> 20 5

 هللا دظييوت_ اشي دمنا نيماو نيا مب

 ! واب يسون ىف اال «,طوخ قف راما

 قااومدناو هن اعاد مارك ال بو عج قلوب

 قينخا ندلل ةداضم.برحلا:هده:نا يناملا ركب

 ادن اشاب دمحأ كا روي ءاللا نب نيوخاب عشو

 7-00 مق شح حلصلا ناذل أ وسل ل م املا ىلا و

 ا 3ي عشه < ليان

 ا

 نوب اهبلامزبلا ناركيعلاق الت الفد“ ( كرو كوءارا

 عب [وكارو الا رشع اننا م لتقف 1 7 هع رش 6 1

 (ناهاش نام كوكل د اشاي دما 3 دا يه اودإو مييالينا
 0 -جح

 علا د 3 / د فاشا دان هدام

 فيرختا تلا ال ىلا ناش دا قل اكو نع اجلا
 ا : 8 0 5 1 3

 عيمج تس كفرط نم انيما لسراف نيملسملا لاوما ىف
 احا 2 ْ نمل را لاو رانا تنال الط ب راع

 2 ض 5



 * كيل

 فرشادخا املو * ةدهاعملا هذه ىلع قفاو ّنِإ سساوهط

 مهضوافتف ةنشاشتوا لل يح لسرأ ةناماسلا مامي

 دهأعل نأ ناطاسلا كوالا »لاقو نأ أهلا اده ىف ايار

 ءاراسلا همذأ وفات« "يس راسم كام عالتقإىل 58 ار

 اة طوف املا اوحاس ءارزولا" نا الا كلذ لك

 ةئيلخو نيدماللا ريما وه ىناشلاب تتاطلسلا نا الا

 نكي ن دوب نيسرالا يف هلأ: لظو نيملاعلا بر ل 00

 - 0 طعب لو ها بط لو تع اير هل

 *««ئراصنلا ىف داهلنا نم لضفأ هيف داهللاو :ن دلل ردع
 سفن الا 'ىوه نع 'ي .هانلا ناهرلا اد ءالملا تكف ٠

 ناكىذلا اشاب دمحأل 0 اتاخ نشلا عجرو

 نازك املا قوتس:(نوزف) و"( هغارض) لخط

 ىرقلا قرح أ كلدن قابلا عيش اكو ناك

 الوأ قالتق ةينامثنلا رك اسملا لبةتساو هرك اسع عمجو
 رد 5

 اهيشزوريشع ةسمح كلعل لع مث ويح ك4.هدمم نم نيفلارف

 بولق ىف بع رلا مقوف مثرخا نع ملتمف نابفغصا نم

 3 هيض 0



 20 ظ

 | سسس 9
 . « هسبل ىف هيلع لاو نيسح ناطاسهاش لجر ىلع هعضوو |

 لبا مطعم وعلا . جاتلامفرو كلذب هاشلا ضرب رف

 هجوزو « ةزعلا ىلع ةلزءلا ترتخا نر و فيم

 تسامبط م نإ فر اي مث * ةيناثلا هتنج

 8 جرحا مقودق هنأ « هل 5 ..ه ةاقالملل هوعدن هناكف

 ظ عمتجنلف نيب نسأل و ءادع الاهاهبإ!تلواطتو نار[ دالب
 «« دالبلا نمودعلا مفد ىلع دضاعتنو اننيب تاذ حلصنل

 قاوتكيذلا نينارتلا ما صتاللا نضس كاذم رعاذإو |٠
 لإ زان ىو ودق فعلت 0

 ورشا الونع زشأ لوق ىلع داع لاو عامجألا

 نيذلا نيسارب لإ ءارطعألا ةيق ل اس ريغ اذهب فرشا

 *«هاودعل ولسا رجم : للستمد ومر يم يس نه يتيما

 دقعدق نينا ءلاناطلس ناكليلش دوم ريم توم لبقو

 ىلع ( ربك الا سرطب ) ةيسورلا روطاربمأ عم ةدهاعم
 | ””نينناتفأألا ةزوح ىف ل خدت لينا ةيناربأألا كلاملا ميسقت
 ديل اهميلسو اهوزاح ينل دالبلا نم نيساغف الا درطو



 مايل
 8 ع

 ةوالخا نمجرخو سهاظلا بيذلا ملاع نم مجو ألو

 نيظدلا لع طلو سل ةولحلا ىلا

 نيطاللا دالوأ نم نوثالثو ةمست لتقب ىمأمل لصأ ال

 ةأنونسو هاب تروا لح ساوسولاهب لاز اموةيوفصلا ٠

 ناةجرد ىلا نونملا هب. غلب هنا ( نيزح ىلع المم).لاقو

 عمس هنونح لل ىزط 0 ملس نشبت هناك

 اورظماف ةزاغالا ركبتو فلسا ونانفألا

 دوم ةايحا ف :ةنطلسلا رك فرشإل اوت

 وه هنأالا ًاصاضق دوم اؤاتقي مام. ةئاطلسلا لوف نأ
 ةنس ىف دو ساراوبطتف لا دبه رجلا ٠٠"

 خلاف ةنطاسلا ليقف هيلااهومادقو ةرحملا نم. ١١م

 هنسس, ني رشعو ميس نع دوم توم ناكو * اهءامزب ]

 نينس ةترالث هناا دن

 تردص ينلاد وم لامتأ حبفتس دخأ فرش نأ م

 * ماعلا الملا ىف اهيلع مينشتلا ثببو هرم رخآ ىف هنم

 كاملا جان دخا مهمولق ةلامساو يلاهاالا سوفن بييطتنلو

5 5 



 ظ 4 كس

 و 5
 لك هر قازعسا ب ونحتاج رد ثالث وحن كلعةمقاولا

 دس اردغ ايس جدعلا كلما هّم رطن ةلاخلا لئابقلا هل

 هشويج ىف توملا مقو نا قفتاو# نوكتفو هرك اسع

 هسفن .كلذا تلمفناف خانملا ةءادرو ءاوملا فالتخأل
 ١ دقو تكلذكو 2 ليل الفمو اناهفامما ىلا وو
 رك ام شايف عنك ) ةنبدن م
 بولق “روش ثداوحلا هذه نع ببستف ريثك "مج

 اجد 3 مب ماسر الل ورم هان ناجل

 دوج كام لع نتاوسولا |! ىلغ مث * درعلا يلو هلعجو

 ..:نطابلا ةيفصنو ةضايرلاب ا لاو ةلزعلا بلطف

 دنعنيقرشلا ةداع هدهو ) مرا ماع نم دادمتسالا و

 بابسألا نعنولدعن مهم ائيطخل تاك ابر ألا ىفمبعوقو
 نمدادمتس لا ىلا تاياغلا ليدل هللا اه دعا ىلا ةرهاظلا

 لاو لاو اور الاو موحللا:كرتب ةينطابلا رارسألا

 ثرعلا ىف نيملسملا نيب تشف ةيلنو ةيدنه ةداع يهو

 ( ةرجهلا. نم شع يناثلا

١6 



 1 «(ةو) 7

 عي نما رطو نيسح الفلم ها ةيعمع نذلا 5

-_7 

 انا :.ناكماك ةندم تراص ىتح ةينلاقو « لاجررلا

 باج ناينبلا لع اهرضق حصيال هتنطاس لا ىأ رالو

 (نييرد) و نسيتماولكن يلا دا ؟الاسلا ١

 راهدنق ةيج نم ”دادمإ هءاجو دارك الا ممتجا او

 (”راببخ )و( ناكب اباح ) ح مشفل بلا ضعل هحو

 يدلا يدوخ هللا .رصن لس دو اهوحتنف (ناشاق)و

 ةءقاولاندملا رئاسؤ.زاريش ةنبدم حملا نامرك ىف هب قل

 لا دالبلا كانأ عيج حتفق سراف جيلخ لحاوس ىلع

 تايحافب را كلذب تاموابترصاحم ىحرجهنافزاريش

 دعلو# ف زانفألا (ناغ تسدرز) ١6 3 يس ةدايق

 أهاخ دو وسلا 3 منول « اف سانلات ام ةرصاحم

 ىتحةنيدملا ىفتا وق 0 كن نم ميج لتق نص و

 تاعنأ ىلا نب ترخ قو هتاعوتيركتما و
 / تاينو "مشع دوى دو تختف امو ا

 (هيوليكهوك)بناج ىلا اهب هجوتو ًافلانيثالث مم ةوقديف

 كه ظ 3



 اب ل واو هدم كلذ دس نلحضو ( 8و( ناضات)
 نا ىلْوا اوناك نيوزق لهاذ ذا١الا ملام لو نطزانم

 :* به دملا ىف مهمل هاا ٠ نمآصوصخ ميضلا ىبأس وفنو ةوقو

 ” :. دانه دالا ند ةيليرتنم وأ رالف

 ةماقلامامأ ىلا مِطوصو دنغو فار ا!ءاالا نم نيسانف ألا
 حرف + ةروا نيكس ذاخ هللانامأ سرخ 5 املا اهم يتلا
 لتقدم نينافألا درطو قاما هبلغل 06 ىعتاو

 ةيساتنا قو ©« 0185 هنن كلذو ميس صخش فلا

 نع دوم مع نب فرشأ لصفنا نيمزهللا'نيينانفألا
 «راهدنق 8 دحأو ىاتفا كف تالثن. نامح هللا ناما
 ارايغو نارللا رامون راننع يلاهأ اق ناوزق ةءقاودعبو

 خي منتجلاو ئروزق. ن اهأ ا ةلفم كنان ألا

 كلغ كلذ دوم ريم ئارباملو « نابغصأ ىف نينانفألا

 نولتش ار نابفضأ كاهأ "نا موتو فاوااو نبملا ةيلع

 نيمدختمملا ميمج لقفل ليحتف هموش ريغ لعفام لثمدعم

 عالقلا نيظفاحلا رك اسملااياقيو ءارسعألا نمةموكسملا ىف
. 7 



 6( 05:0 ئ

 و ا

 ل نإ 0 0 هياجأف « هب وحلا ا 0

 هتمامع ىف هثدرلا زر 04 ءاشل نم هعزسو ءاشل نم كلملا

 مالا هكابلا ىرح جاو ا ناب دما ةئيدم ا اخ و ىاثلا

 أملو * ةنءاسلاب هيلع 0 4 م ةأثلا هليامف

 تلو تايتايفس امك جوج لوقا

 هبصنم ىلع سدصنميذ ل ا .١١ سايلا لافةرثكتملا

 ها الانَز نرتب - دحاو لكعم لوما الا

 ١ دن - هيلع 5 وهاشلا ا ٍْ 0 لتتلاب فقاعو

 ':هلاومأ ميج هبلنم هاف ( زاوهأ ناه ]ناتمت ع لاو ذا
0 5 , َ 

 هحورءاشا ىلع هدهأع هن اكهلتش 0 ل

 مسن | ىدنج فال ةتبد تاح هللا ل 90 3

 ةئيدم حف قلو اولا هانا قف املاراسف نوزف هند



85 (١ 

 و ١

 مرا نم ناسسح ناظلش نات حرج هبارحش ١ 277 هيل

 يأ رود ذخأولارمأ عيج عمدادملا ساب اال
 هتلود مابا ىف تلزي يال فاصملا ف 3-0 وهو نامصا

 نيكانلاةناتخأ نب كلذ لك 0 لوشو داليلاودايعلاىلع

 لزانتإ نا 20 هر : | ضانلل نبرلو )» نيزيشلا هايد 00

 تاورشلا ىف كاس الاو ظقيتلامدعو ةلفغلاءازج اذه )

 7 0 : ا سنحلا ىف نيفلاخلا دعنا

 ا يع راوي

 7-50 5 دملا ربشلا نم هد كاثا ىو

 ىف هيلع اولخذ الف دابا رف ىف دوم ىلا اوُبهذو ناربإ
 «ناوددلا طسو اولصونا ىلا هتلحم نم كر حت اهرضق

 يخااي» دومحل لاقو هسأر ن :عشمملا هشبر علخ هاشلا ن نا مث



696١ 

 3 0 اا
 م اح دوم كاملا كترحن ةمقاولا هذه ءانثا ىفو

 غلبامو مانع صيلختا يدملح 9 11 ةرسشعلا نايس

 . لبحت اوقلعتو مهولق .تبوق نايتسا لاعإ را

 لسرا كلذي يناغف الل| دنومج ريم روعش كنعو ءاحرلا

 ناسارخ دالب كلو هد كتمي نع نع مد نا ( هلا

 د لالعتس الاريبسلع كرش تلال ٠

 ءالبتس الل داعف هن ص رصد ىف يع ةو شرا هده تراصف

 كلذ دعي ءاجرلا عطشاو دومجخ 35 هدعو قل كلاملا لع

 دادزا وابلهأ ىل اعةاحالا قرط تدسونارغدأ هلبلم نم

 0 اف نمانلا ذخأو طحقلا مقو خاتم اش ءالغلا

 ططامزلا مث ريملاو لاغبلاكرحللا | لوك ريغ تاو"

 نو وع سانلا ناكمن «نييمد لا يوما بداكلاو

 (دؤر هدنناز ) رم التماو عوملان ٠ «ةقز الاوقرطلا ف

 عيطنتسلا نك 1 فاست ىلا تا

 كلذو دحلا اذه ىلا لاخلا مخلب املف * هنم برشل نأ ٍدحأ

 ةيراقملا بوسع ١0789 ةئس ربوتك .1نب رشعو يداح ىف
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0 : 0 
 ا” قا مهدبأ نم تاّماكحتس الا ضعل مصلختسا نع

 ناتس ع لاو ةرسا تح اوناكن ذلا ثرملا رك ابع

 كلذل 5900 تضغف ا اورقبش ( دادهإ ناخ)

 ةدرك اسعنم ةينرملا ةقزفلا ىلع قدانبلا قالطأب سمأو
 . ضعبب مهضعل لغتشاو :ةدليسلا نيد عازتلا مقو |ملف

 هاشلا ىلا اغأ دجأ :سهذف مومزيهو نويانقالا مجه
 قانماذ مإ بجوا ىذلا وه زاوها ناج نا 2 لاقو

 قييبوإل ولو بهدملا ىو عم هذاحم 0 مقا وملا عيمج

 ««قنموالوأ نجد اتم دهون :نانفألا انمفدل ان ار ف

 دجأ لعل نب زام ماعلا لاط ولأ زاوهأ ناع"نكباو .

 «تامو مسلا لوانتف هلزمف ةعلقلل نيظفاحلا ةماودسلتا

 بارطشأألا مقوو ادج نويناغف الا رف اغادمأ تومعو

 لسمو نآل هاعلا رطساوتنابفحأ لاعأ ىف 'لكولاو
 ةقباسلا طو رشلا ىلع ةماصملا هنمتنلطي دو ىلا الوسر

 ىييطمي ىتح ًائش نآلا كلمالداشلا ْنأب ه دوم باجأف
 )» دب يل 0 دف ةتطق قام عمم 0 هأنأ

 َُ . فاك .٠ ذا 5 .٠

 ف ظ 6



 نيانلا. ودديلاةيئارم الا فالبلا ياس كالو

 اننا كلل ندا يا يا الإ تح

 «.هببأ صياخت ماي مهلا ىلع يلاهألا ةلك عمج نم كا رف

 ىلا 000 اهأ لع تبوكلا" ديل مولا ااكناكو

 اوصلخب كه راجنملل مرعم حرب نا ىفةيلعنوجلبوهاشلا

 ل : : ١
 عم: لا نم افوخ برملا ىلا جورخلاب هاشلا لع اودانو

 دإبلا لها توعو نيسانفالا يدل ىف ةريخذلا هذه

 ١ م ٍدغ ىف باوجلاب مدعي هأشلا ميلا .ل اسر 8 0 عوج

 صل مهلع قلطأ ى 7 . نلطلا نع ايينفأو اوفرضنب

 سوفت ترحر ا مهمه ريل قدانللا مرخلا ىدحتنم

 نا اوداكو مرطاوخ تركو لمعلا اذه نم يلاهألا

 رك ذلا قباستلا اغا دمجحأ بو رخال ول يارسلا ىلع اونجبم

 لاطبأ نم ةعامج عج ميفار ضنا ماو ع +: هاضر راو مهلا

 مهلعهتامح تندتساو نينا الا ىلع مم م يفر

 ف سس
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 و
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 مودش نوناغف الا عمس تقولا كلذ ىفو ةهنيدملا يجاوب

 اهوعجرتس دا 00

 57 مولتفو ه رع نلوبماعتاو دوما غ اوبال منعم

 نا الا هنم. كاذ دؤمح بلال مبلتق مدعي نما هاشلا

 5 د وب دو ل 0 لتلا دم ذا لص ه نا

 ذخأو كدب يسافر نيسا زب الا ءارتم لإ نم هدنع
 ك0

 ملسي نأ ها و ىلع ةلودل ءامأو / ضع ل ةلاخلا 00

 يل 5 لا مهد نفكتو نيعف !دملا ةداق هيلا

 علا 0 تاكا 0 وق اذه نين ءايلارتم
 عفترت راغم الا تدك 2: نال هده سالغألو

 رح

8 



 ا

 ع
 اغلا دنع فللاطملا 506 لبش

 ىلا | رس لسرا كدب ل 2 و م انو

 تانثلاب هبضونو ةلبافملا ل الوسو دو

 1 م م أ 0 هاك ف لاقو 7 هدعلو

9 30 : 0 

 1 ىرخأ ريادن ربدو ل

 ئاخنلا مججو نأبهف هصا لوح يغش ينلا تابصقلاو ىرمملا

 ىرتل لم 0 دقو يقله قر هد 1

 * ةدحاو ة ردهج نون 0 ك0 8 الة

 ىلع اولوتتساو ىرخ يلا ةهملا ن“< لَو "انف ألا مجه مث

 ماكحتسالا اذه وظفاحناكو اف تاماكحتسالا ذحأ ٠
 ..زواجم مث « خلا برش ىف نيكمبنملا جركلا نم

3 



 وأ ”هبأق مرح لا تاواغادجا اما دعا

21 

 © نيينارت الا بولق ىلع بعرلا ءالبتسا ربخ(ناتسن رع
 م 3 1 الع ىلوتسا وا( دا سرق كل تاع قاس ناطاف
 هج وبا ماع يالي سأدعلو 2 ردجلادو ومد هنراخم 1 2 3 أ عل اه :_ | د>- هه ك 3 -

 ىلوتسافنابغص !ىفةنمار الا نكسم (اغلج)ةلح ىلع مؤجل
722 1 

 انك ال ةنماسجت ةراسخ هنالامتسا نَع اشنو اضنا أهلع

 مفاد ناهمصا ةنيدم محاد نمد ىلع مجه /َ

 ع : ادهناهش ىف عقوو رعبمتف مفادملاو قداتنلا ةوش هنع

 ةندملا يلاها بواق نم بعرلا لاوز بجو امتر رمبغتلا
 5 يناثلا مويلا ىف مجهف © ا - دفق

 لاو تاما الا نه لع تبان لا لاطمألا
 ةموامم االول حتش ةندملا تداك ىتح ةدشو ةدالج

 نحو ةلاسو 1

 دوم نلف ىف بعرا مقوف رقبقتلا ىلع نييناتقالا

 ةموكح نوكت نا طرش ىلع ةملاصملا للطي لسراو

 هجوزي ناو هتبرذ ىف ةئارو ناسارخو ناءركو راهدنق

 1 - ناتو فلا نيس ةيطعلو هتخأ ناطلسلا



0000 

 طقاس اوطقاستف ةلامملا ىلع ك زوثلا قطاع

 هللانام) ذئتقو مجهو 0 رجلا لصف ىف رعشلا قرو

 لف نييارالا < اشلاةردلؤم لظىاشال

 ركاسع ىلع ابقالطاب صاو عفادملا ذخاو ةيجبطلا
 اوقرطو اوم زرمأ تح نمر لش لا مف *هاشلا

 زبخ لصو ايلف * داس الا ةحيغ مم زا 5 مي | ل هج

 هاشلا ترطضاو بواقلا هل تزتها نابفصا ىلإ ةَعْرَلا

 كرتن نأ ينأرلا نم نا» لاقو ةراشتس الل هئاززو عجتو
 رك اسملا عمجي لغتشنو انعم ةننزملا دخانو قا

 *« « مهلصاتسلو ميفلخ نءنيرنانف الا جام مث ةيلاماشلا

 يلاو هلبَش لو ريزولا ناخ ل دم دنع يأرلا اذه ليقف

 َناطل لاب راب الد لاقو هيلارم نس م الروك ذل نأ لع

 فعضلاةنا ١ اذهنافةذ>او ةعز ىلا يمر ظ

 هني اوذخأف * « هنميلاه لا ترا

 هاا 0 ناكو ةرصاحتملا ذا اًذهعسالاو عافدلا مزار

 يد )4 .بسالمم اوحهطساوت هءاج ى يح ف ْ ًاددرتم

 خي
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 رخيالاب مرك ذو ميدي اهف لوجتو هرك اسِع لوج رودن

 بج ةاسلا بوُرْما ىف اهوبستك ١ نذللا حلاو

 ناو عيب اه اءازج نابت هد عوج ملغ نإ ١

 ب نيبو متيةةشلادبب توملا نم رغم الف متمزملا

 نيد ناكو) *« ةديضملاو لذلاب يملا: مس نوع رست

 اطشا ممم ةلحض نوس راهدنق ة هئدمو عركمم

 نبيو مهش تالاضاوملا
 4 ( دكقو ةنيدملا هده

 يعم ناك نكتلو عفادم نياق لا دنع نكي لو

 ل ملعا . لع لمح مقدلا هب هبشن 'يث وهو) 1 الا
 كرولا لامج لام نوينانفألا خاف ( هتوف وهو قلطيو

 ع لاتقل ةضيرتلا اضم 1 ل

 نونا إل الأ ني د١ ةريع نع مسمر سيم

 هئعم تحم مه: عاقلا ضني مهم تمناقن ر 2

 نت ات ا م لع نيالا

 « هركسع ىلع نارب الا ةلايخ امال هبرح ةعدخ

 لل نانغالا ركع قتلا نكتتفملا قةلايلظا تدم له ١

 ف 6
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 و ْ : 5

 طلت نا ءاجر ( تثنرز ) نيد: ىف نيالا سول نم
 طلستلو 2 ةعمشلا روح نم مهصياختل 0 2 ' دومحخ

 صالا ىفهرواشد ءارزولاو ءاسصالا مج هاشلا ىلعمولا

 نإو نيسانق الا نا هريزو :ناكىذلا ناخ لق دم لاف

 ةردق لل سبل:نا الا ناديا لاو ةدالج م ناك

 عالق ىف انرك اع لمجت نأ يارلف عالقلا ختف ىلع

 اهوكرت اهحتف رع اوزوم اذاف اهنع مفادنو نابفصا

 ىسحتساو «دزتو نامرك ىف اواتفاك مه دالب ىلا اور

 ) رأوه ناخ ) ناتس نع يلاو مأقف 4 يآرلا اده'هاشلا

 ةمذرشل نآبمّصآ ةّدم رضاع امو نأ : ِّم 4

 يآرلاف ناريإ هاش ةل ا د لا نم ةليلق

 28 رحت ةانورك دع 3 ثيح مهمراسحنو | 0 زري 3

 ْ أقدم تر مسح 4 يلا ناس ثعلو داخلا هم رع

 تا داتلك ةبرق دنع ناعجلا قالت املو عدو ةاقالمل

 ةخأو ليف ىلع دوم كرو هبلقو هنرسيمو ةتنمتيم لك



)00 

 نكمل هنافةم وكحلار همم يهين ةملتلا ةلااعضست نوب

 ةءاهسجو نيفلا مخ دش القل طابقا اك 1 اعنعأاو 7

 * ( ىزياكنا هينج فصن يواس ناموت لك دناغو

 وه اذه ادوخم نأ مهنليخخ ىفمسجتو يلاهألا نما دقو

 نابفصاب ارت جوملا ناربإ ةلودىع لزأنلا هللا بضغ

 ىلا هنانعدومم فاعمت + نودجنملاو ءاملعلا هن 66

 الك هفنتو 5 رد رف اهساثفا ديزي (ةزي) هدم

 ىف داعلا كتل يسرك نابغسأ هني دم ىلا ميقتسم طخ

 نيلوسر هاشلاهيلأل انو نايفطا نه هن رقم ىلع راص ايلف

 ريظن. ىف هدالب ىلا دوملاوةراغألا دب ف ىف هءاوجرب

 كلا نه وانا نام نقلا نفس هلم نا

 وع ارب الا ىل لع فتيضلا ءةاتتيبا لق عدوك هان ع ذاماذ

 (داتلك )ىل مهذوامه اب 1 مفمهولق نميعزلاو 2

 رفحو اهدنعركسعو «نابفسأنم نيخسرف ىلع برقا
 ةيراحم كانه مهتم نب هململ اقدنخ هك خم لع

 : رشك دوم 127 قيتلازف لجل 5ع زانو هيب

 د 2 2



 241 ا

 1 وهز زاجل لا تحن سانلا ناو

 | الإ قرت ككف دقت ءايط بجح ىتح ف ناكت

 هذه نأ ةماعلا ماهوأ ىف مقوف «رمحأ ساحن نم ةطقنكا
 يوامسلا ءالبلا لوزن تامدقتمو  ىحل الا سضغلا 2

 نيك. ةلازإوكا روللاف راب ءاضقلامفدلاذ راضاونبلار

 نوعدنوةقز الاف 4 نوفوطياوناك  عاشملاو#تاركتللا نم

 نا هاب يكس اوك دق قويضتملاو هرافي ١

 هشح و 8 لوقعلا ٌتعَق وف# نابهص بارك ةمالع اذه ا

 ىتح ملا تناددو بواقلا تفعضو ةريح ىف سوفنلاو

 57 0 مدق ىلع ةفقاو ةريكما ةمالال

 يرق ةايأا نم اهانا تسلط او ترا

 نم اهنغأشف امو ةيفارللا تاداتسسالا اسم ا

 ( قنملا نعيعدن الا طاشتراو.ةمحلاطوقسو سلا لي
 رك د مث ريم داع ة رحم لا نماوعم ةهنشافو

 نيرشعو ةسخ عم نامزك« ىلا: ناتسكب قير نا هنآ

 فامرك ىلع ىلزتساو بولبلاو ناقل ركاسع نمأفأ 05

 ع 2



 0 ةهأ ذخأو رئاخذلا ممجو ركأ اسنلا ديئح ىف عرش

 : تاس زازتش) ىف طابحأل

 ق ا لورخسلو مطاومأ ىف ا د

 نع كطل ءادغا نمماآق * كلذ ريغو ةمزاللا لادع' اللا

 ىدل !وعسف هلزع ىف ىعسلل ةليسو لالتخاالا اذه ناخ

 للم ادهجو اهقرفو كداشلا هج نع هلونفوأشلا

 مولا يح اع ا الاء الزب اطل 1335ج ثيح

 تاوادعو ةيصخش نضانغأ ضعبل مهنا.فيك ةمآلاو

 قيرش ىف اوددست دق دحاو صخش نم ىشتللو ةّدزج
 بترتو نطولا ًاظافحو ةمالل ةناقو تناكىتلا رك اسعلا

 ( هنيبنس مكبترئام مرش رش 0

 نيسانف الا نم ةيلادبعلا راغا دق تاقو الاكإ:ت ىفو

 ةيطدنم :نوجتخ اوه ب ناينارج والي لاق لع

 م او (زيربت) هدم ديدش ةلزاز تعقو لقالملاو 5 ا + ه1: فرد كلو



 ك7 ظ

 "| بفقاسو .هاشلا ةدئالس ىف عبط ( قزنشلا ار

 دوجو مدع مم ملم ( ( نامرك) قيراط. نزم هب راع هوك ايط

 نامزك ىلا لسمو الف * قيرطلا كلذب ءالكتلاو هايل

 مهنمةلهغ لع بجاه, ثيح دادمتسإ لع ابلهأ نكي و

 نم ةلصحو ةعزانم لوز كو > لودن ةنندملا هلل وولس

 ةداه ندع م كاعأالا لك را اغلا دب اولاطأ نا هركاسع ,

 ص االاردص من 3 لي رشلا ممأالا نف « نييلغتملا

 ىف ًايلاو ناكيذلا ( ناخ ىل ل فاد ) ىلا نارنإ هأش ن

 ا امو نانا راح سايع ردش

 حيدان آلاء ابو دراع ةمدنإ و ةيفار الا نكن اذ مطزانو

 نم ةطقأ ىف فؤقؤلا اوةيطتس 1 كح ناك

 0 يلاها نا. الا راهدنف ىلا اومهجو ىلا

 دبب نم مهلا ثيح رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك اوراص

 .بئاصم لهفذ مدنع هاتشالا مقوأ ام هاشلا رك٠اسشع

 ) ممل ود ةدعاسهفاصم 5 عفا و دال لافت ]

 ةناث ةركدوءيسدؤمجريم نأ" ن اخ هذ فال لمألو ا
00 200 
7 5 
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 اوناك ذإ ةيرح ةعدخ هذه نأ ناز 1 شويج تناث

 تاضشاف عفادملا مدنع دجوال تيناخخألا نأ لو.لعي

 كلذ نولاقألا دوا شل ”نع يده رك دنا

 اال ركانملا لنخ اوكننو واجيك مذتلا .ةديرذ

 نمفال ا ةينامتو هنبا عم ناخيلق ينص لئقو اهوددبو

 تاودأالاو تاثاث الا ميج اوكرتو ةئناريألا رك الا
 ةليابنلا كالذي: تمتو اقدم قءرشعوا ةركبحنسلا
 ةيكملا اب ترغساو تتار مالو ىف ناجتداز ل

 راهدنق ةنيدمى ةئاجلا لاَ و 1 ١تتروتسا م ةيلاذبلا

 سرج الا ,جهنتقلاهذه ةانآو

 ناردجيلا اولصو ىتءاهش 0 نار إدالب: ل اعةراغلاو

 ظقت٠ تارعأ :تراثو 6: ةكتلمملاب ةيكك تجمل

 ةءعقاولا ضرقلا ىلعو سراف ججياخ رئازج ىلع تاوئساو

 لالتخإ راهدنق هاش دوم ىأ رالف *«ميبلملا كاذ لاس

 قارات وابلرسأ لو ضضو ةنازألا ةنطللا لوح:

 نايا مقاول | وه ام) مهمولق نه ق دافتلا نا
2 2 



 كش

 يدلو رم اف هنع ممول تالا مهظيغ

 هتيصان نم ربظي ناكيذلا (دو# ) ىمسملا سيوريم

 * هّمح ىلع ىّدمت ثيحدمح ىلع ةما,نشلاو ةباجنلا متالع

 تب لغد هنا ساعة ا مم قفتاف

 كلذ ىل: نيام 0 الطابو هحنذو ةلفذ نيح لع هم

 راهدنق هاش هوبقلو ميغا ا ككل نوما

 (يلادبعلاناخدازا ) ماق اهيل تاقو ل كنت فذ

 ءاول عفرو 50 ةئيدم لع ىلوتسإاوا سانا نب

 ىلع 8 زألا فئاوط ضعب ع ان كلاو ل
 « .ناربإ ةموكح تحن © ةخادلا نانسارببخ هالي

 رمت نك ايبنسلا نم اهلا نينا رواشلا ير

 ميايفتساف ناخداذا 3 ( ناخ يلف ينص ) ةزيما

 لو :سيشلا لاوز:ىلا راهلا لوأ نم اولفاو ؛ة 00

 صالالطلت>[ةيقاولايلو لون بولتلا لا
 نانا الا جويا م خرب : رف نيينارب ا | ةيجبط ىلع

 ةلايكا هرك اسع ل اع مفادملا نوةلطي اوذخأف مب مهشويجو



 ْ 0 ا ١ ا

 و تت 5
 مكسر دمخ) هدوتن رخآ اشيِج هاشلا“ لسرا م

 ا لاا امي ةيماخ (ناخ

 نع سوزي قو ه2 ماع ايو 0 الب راهدتق

 ْ اقلط هن ةراقع قاتم ن عارهز 5 خش ددؤتاال نءدأو

 0 مودبادق دار هللا كو "علو قا نو ةزجلا ناتحا

 ريإ ةنطلس مم حلصلا 1 ٠ ةفلخلا اذ ناكو (هللا دبع

 3 ادي و ا ل نال الا ءأوا 35 ١

 كتخاوذح د 2 يكل 0, اولأقو ةوضراع 3

 3 ةملاصملا سما ىف لبمت نأ ننم لقآ الف ةمجابملا ىف

 هناا ضل عم رواتشل 9 00 قا م كلذ

 ٠.ةلواد. ىلا نيدمتعمنااتبزت, نأ" ىلع مهني, يأرلا رقتشاو

 قت نا كيلا « ةنالث طو رش ةلاضملا دفملا ةاغلا

 نأ: يناثلا « يناطلسلا جارملا نم راهدنق ةنالو

 نأ: ثلاثلا هب ةءالولا ثألت ىف“ ركءانمع ةلودلل نوكيأل

 00 هللا دبع ربم ةيَرذ قا اور راورالا تع

 نال قماءاوعألا كلذ ىلع ملطأ املف



 ظ 050١ و
 يرسسج 0[

 لقأ دشرلاو ةدالجلا ىف نكي مل ىذلا ناخ نيجرج خا

 ماقتن الا بح نوكيل يلا هتدايق اوضّرف ابمناو « همح نم

 دي اذكه) هبي هتمانلا ةحل 4 ونا هيعمل

 م عوق 0 وس لاهل

 نيوزيم.مم ناحوربخل لات هر( هسا ا
 رصاختو سيوريم مزه امهم بير لا

 نورانف الا اهوظقاح بلطف زاهدتق ةنسهس كا 0١
 م نأ ط رش ىلع ةندلا ل اوما نانو نم

 نأ اوملع املف * طرشلا ادهم ضرب مه مهايح .>ح لع

 موي لك اوتاكو. عافدلا ةبهأ اوذجنأ توأا نم ارا
 ةقرفتلاة رك ٠ اسع عمج دع) سيوريمو مهي رصأحم نومجأهب

 رااخذ تدفش ىتَح جراما نم مهياع م وجملا ىفعرش

 ةمفادع :لاغتش لاو ةرصاحلا كرتلرطضاف نان

 ةيناري الا هركاسع, نه :سننملو لقت نأ ىلإ

 ةلامجخ ىوسانلانرجعو ةيخ اهرادن ا 0 0

 ( رورغلاو بجعلا ةبقاع كلت ) صخش

 52 كسا



 ظ مب ١ ئ

 و ا
 دمر نيس وذي يفعل كف تب ةلهنلا عون نم :هاعيلا

 ”اهلالا قيننتلا ريتا رتل ام دال 35 5 اع ( ناع

 اق هبساسمو :نيوزيم ءابحلا نم يناثلا نيقنلا ناكدقو
 ' سيوريم هل لاق راهدنق ىلا لصو امو * جحلا فيس

 يندم تانغ تمار يععلاو ةحلاهاتكل وأ م

 ظ ناوادؤمناال ن :هيلاتق آلا يااا ملا نا.دبال بلو

 ةيلالا نآو هنم أ ةضلخإب دع 50 8 العمل

 ةلواسملا فويسلا ناو اهم ديال ليالينا تنطق نا

 تهنتس كتلودوتلذيو 5 كلم ناو ديلا

 هديق ذه 9 » نلسنو

 :لسرلالاسرإ ىف ةرئافال نا ةلودلا ءامأ 5 ْ وشمل

 ناسارخ ماكل صاوألا اوبجو ةيراحلا نم رقم الو
 ةسبو *نيباقألا ىلع اومجمو مهشويج اردنا

 قادوا ن ممم نباتا كب هوو هيام تطاول

 + ةياتإلا ميقا ىنكتال اهديحو ناسارخب د ها

 هل ناخد لال طا هاراسو 1 فيان



ْ 0 

 رب ر فعمل 00000 كور ما :يساكملا لودشت مزطلاو ش

 فتروبلطب هالو ”لذلاو رس 59 ههر نامل ا خيم

 نيايزا فالخن لدول ركذلا ديلخت قوس ءازح .كلذل

 تاورشلا ىف نيكمهملا ةطحنملا محلاو ةثيادلا سوفتلا .

 (نامغالا 056 فاج لل تطول 4 مهب | لوعيلتا مما ا

 هاشلا ةلود يسرك نيينانف الا قافتإ ربخ غلب امو
 1 ل 1 ص
 ةاصنلا ندا ازاوجساركسل ليسو نا

 ذخاراهدتق للا ريفسلا اده ىلصو ألف د: ةعم قش نء4و

 لياذن ىلعةماتلا |مردقو اهنوقو ناربإ ةلود ةماظع نيب.
 هءاجأف بده ولم ةبقاع ولدا ساوريم رذنيواهأو ا ل

 َْق اللا لمعلا دوب ال 5 نذل له 2( يك

 لابج يلاها ىف دجوب الو مينلا بابراو:نيفرتملا سوؤر ظ

 يتبلغو يرهق كباظلس ناكمإ ىف نا ولو ناتسناغفأ .
 يبا تاكل هدام 1 ::! كالاسر ل ةجاح نب :امل ع

 ل هيلا م كلذ عمو 4 هسا أ 3 )» يي اطال

 3 موبصع

 ةنلا



2 9 ْ 
 5 ا و

 . .ةلاسبلاو ةدالخلا نم ايف: اوريظ اما مايا ةثالث هرك اسع

 اوصلخ 5 ل رمزا يوم لج ءانتلا بج وتسا ام

3 

 "ل اوت ناسا وج حرت لا اوس ري

 7-1 نيبال هيلين اعلا ةشهد كلدب تدادزاف

 سوريمثعن نيضراعملان نم راهدنق وح الخ املو

 ًابطخ مهف ماق مث اورضخ ةينانفألا لئابقلا ءاسؤر ىلا

 أ| اهانالبو ةيدوبعلا دئادشو اهايا صو ةنارحلا لئاضف نيس

 انقانعا صلخنسف يم متقفتاو ينومترزاو نإ » 9

 نم :ضلمتو .ةبرملاو زملا مالعأ رشننو لذلا لغ

 ىراتاب نع ةدضاغووا مث «نييعيشلا 100

 2 قاجرنم اهذخأ قدس يبل ا ةعيشلا لات ةك الإ

 .نييناريألا.بناج حجر نم الإ » ًالئاق مهف نذأو.
 كيلا مطقيلف مهتدوبع ةشر يف نيكي نإ رلكاف

 و مانع 303 رايح ىقياتتك ءاضيسبفا

 ءارصالا عيج هقفاوف « انتافاصمو انندوم لانس نأ

 ةليضفلا:ولوأ اذكه اذكح) نامي الاب ةقفاوملا :اودك .او

5 2 
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59 20 
 نيطالسلاو هام الان قيليال اةكبح ) سوريم هيقاسو

 هوفاصل 5 هند | وعام وأ ل صخحشما اوردغ اذا

 ليعملا ناف مثروما تام ف اأصوصخ هلع اددلكنو

 ةعلملا ىلغة حسم ىلع اووحهو تسوق دعل دإبلا اولخدو

 دقيت نينا الا ون نا مهب قلو ةلفغ نيح ىلع

 نياك كب هيلا مضناو ةنيدملاب رق انيك دعا |[

 0 ميجا دساسش اخس ألا

 نك نسأل * نم » اودابو ةعلقلا لع اولوتساو

 .يددتح ةنأامس كانه ناكو ه + ناغأ | 2 وف اخ رش

 يحاوت ضعل يف لئابقلا ضعب بيدانل نياجرخ مهلسرا

 كات دعي ةرفاولا متنغلاب راهدنق ىلا اومدقف ةيالولا

 نيسانف الا ناشر قداكلاو مفادللاب اولب وف ةمقاولا

8 3-0 



 00 ك1 :

 رح 8
 هل هن اعذا ناو' 5 هحو عن اطلا اده نا نسسلوري

 اسسسسمسسسةسمب مي

 اوظاتغاف ةصملا مهدحو يسابق الا عج ةردق نم طحن

 كلذل .التمافهف رش :نع ةفادلاو ةمواقلا لع هوثحو كلذ

 نأ لوالا لاو النمل عرسإ هيكل روس

 مام لع تابثا كمي هنأ الا مونلاف دسألا اتقن

 اراطل ءردنلا نإ ملتاب داف "يلع اودمتعاو هيلغ

 هتدضاغم ىلع نارقلاو فيسلاو حلملاو زيخلاب هل اوفلحو
 ه-:حوزف كلذ نع عجر نمو » اولاقو هتعاطل مايقلاو

 « ثالثلاب قلاط

 تن تح. يف يف تاسرتملا سيوريم تامداخ نب ه ناكو

 هتل اما مسأي هنا بجو زيا نا نفح رخل ايلتعو 1 ةلمج

 ل لا رنبلا ةناغ رهظأو

 يتحهداقحأ كازأو نيحرح تلق يفام كد ١ اييق + اخ

 سيوريم ًايهن مز دميو *هيلع داهتعألا لاكمدنع لصح
 ناخ نيجرج اهلا اعد دلبلا راخ ةّيدحم ةرخاف ةيدأم

 توما نب أك مضاملا: كاع ميما بارنش ناكو هعاماز

 ف 5



 جرس

 نمر الا نيطالس دالوا نم هناب هسف ربش اهدودح

 نس اةيفكللا »درك راهتلا اذهل وجل روز 01

 عماجلا ىف ملكتي نحل هنا كالذو حلاق ل شنو

 اوعزني نأ ثودتر ئراصتلا نات "ةينالغو ارا نال

 دب الو هاشلا ةلود يذلا: نت ناعسصتإلاو نانا

 ةلطاداولا "وهن زاهدتم“ ك'اع ناخ قيتلوجا لاا ل١
 نأ مالسالاب ناخ نيجرجدبع برقلو «كلذيف ةلاف
 ءانوأ نش نع تلغو اقوم سولا“) مالكلا اذه

 ةوتل هيلا الاون اخ نير لاا ةلودلا

5” 

 ميملع هنايصع نم .اوفوخم زاهذنتق ين هنكِيشز هدضع'

 ناخ نيج رج كرب اذا ىتح هدالن ىلا سنو ريم اوعجراف

 فعض ىلا رظنا ) امهن ةقاسلا ةوادعلل همواق نايصعلل .

 ( اذه انماو ىلا نييفرشلا ركف باراتلا] 00

 تضغ دتشا راهدنق ىلا سنوريم عجر املو

 هللا لسرأف هك الحلةليسو ذخت نأ دارأو اخ نيجرج ٠

 ىأ داو * هنبا ىلا هتمأ ثعس نأ ىف هيلع

5 0 
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 ف ومن دخان نانفمانملا م ئار ةمركتلا ذكم
 وعديل ةعيشلا ةيراح بوجوب ةئسلا لهأ ءالع نم
 عمجو ةيعيش ةلود نه ىت لا هاشاا ةلود ترح ىلا هموق

 كادب يواتف ضع 0 نه هموذع قلك

 ءارسأ امسح نائيضأ !| هي أ | ةضلرف ءاضق ذعلو

 يع هاغلل ارب ام

 اا شو ولا 4 اراك هنقأو

 نسل الا ضمسألاعةنمار الا نم تسنلا لوم الجر نا
 تلال ىف ةينسوزلا ةلهدلل تانج هل اجزمدق ةقرشلا

 (ربك الأ سرطن ) سورا روطارمما ىلا لسوتف ةينامئملا
 قرتكا تنبع د ديو هفانعلا د[ اوافش لصف نأ قف
 دآزو زيف قأرءا لآ وطازيم الاةشئق لوبتلاب هبلظ

 0 هيلدا لا ومالا عيب 7 ناهنأفاكم ىف

 ناج ند الب ىلا م قرن الرع



 ع5 ظ

 نمل هلك دل ادد هلاسرأ 00 ايمدعحملا 0 انمدعو

 ني < اذ 0 هنمأ ص اير ده كابل ةلودلا ءامل والوشرلا ءاظعا ١

 ىلع ملل اطا قنابل الا سيو ريم لوتضول نم هدم ش

 ةلودلا 2 ا قاشوهاشلا لمع فعضو موك هئره

 نانو مدح نم نك ددوبو زوما ءاذجاو

 ةلباقم ىلع ةصردلا هتادعاس ىتح هيلا مهبولق لاهتساو
 سي | نيف هدنع ام : ليصافن هيلا ثبف هأشلا

 لسو وهيلاهأشل ا|نىلق ل نم هيلطتاا 8 ةيوذعو هقدحم

 نأ ثبت ملون ءا نيكل وءاض الا نول ةساملا

 هأشلا ةلود ىف روم الا كئلوا كالس ىف مظنا

 هعالطادمنهنا الاراه دنق يللا عوجرلا كاذذا هك ل

 هد موك اهرولا لذاعللو ناو ةلو ا ع لع

 نانف الادالب نصاخم نأ نكمي هاوي ادهن 0 ىلعأ ف

 ل 2 0 هأغلا ةموكح ن هانم لصف و اه ءامع

 ناطق هيف ل )اجمتس الا 6 ا ميظعلا زرعتالا انه لثم

 ىلا لصو ايلف * جحا رفسلا ىف هل صخرب نأ هاشلا نم

 ل 6
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 نيبوحصم مدالب ىلا اوعجرف باتعلا ىوس ناطلسلا
 خالط يلاولل ن و*مبماوقأ ىف ةنقاولا ربخ اوثبوةيمللا

 "| خربل |[ بتل كار ةطساوب مالا دع ىل ٍِع

 رظتلا اده ىف ةيلخدم هل ن نع عاب الإ ىمرتلا زج

 لاو بسيف ةلالجب روبشلل( نئوزيم) امو

 ةدلب - لع ًاظفاحنو رك رس قلك دسحلا

 لري ب قالا الإ :ةيدن نبلتا هن رز منو راع

 ىل مقو:.اذ ناكو ةحبرلا ةدوجو ىناجلا نيلو ناسللا
 ىدعتلا دب هيلع يلاولا دش >كولتلا ىف نكمو سوفنلا

 ش ىلا بتكو نابغصأ ةنيدهملا ًاللسم لولب
 دليلا: قنا رقتنس ال. ةنلن امطلاو ةحارلا نا ةلودلا ءاملوأ.

 0 ىلا عوجرلا نم هعنمو. لجرلا انه نفع الا

 > اطخا دقو * نتفلا اشنمو داسفلا ردصم هال

 00 هيلع عم قطيع ىلا سفوريم لاسر طة نع

 ناو ءاشنر الا لع ينسب تنطو نييقرشلا ءاوزعالا

 ةيوسرلا فاو ىلع نافوقوم مارملا لبو دصافملا غولب

 مد 3
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 3 ها
 راهظا هيلععتجاولا ىَم ئار.هنا الا دايمن الاو ةعاطلا || '

 ملف مهسوفت تان للديل هن ودقياي معامل ةواسفلا

 الو هدعضاو الا ع وقت مره الو هلذاو الا زيزع ومو

 اوثءف 7# ةضاضفلاو رحضلا نم يملاولا اده ابعدوا أنف

 اوضرميل .ةانثلا:ةلود ئمرك نابقض | كاهل راس ياناس

 قليشما ىلا ملوصونيحو هعماسم ىلع ىلاغأللا لاوحأ

 دغلو# ماوكش ضرعل هاشلا ةاقالم ليثل مدور اولذب |

 وه ىذلا) عانملاو باجملا ة 2 ليطا هييغأ 7 ا

 لواطت بجو. :ثيح .ةيقرشلا دالبلا» ىف ملظلا نما

 دهاشم وه امك اياعرلا قمح لغ نو ومأملاو ةالولا يدا

 ةدحاوة صه اقالع اوظح( قديفلا را تم ف نآلا

 نيجرج ءابحا ضعن هتيعم ناكو مهملاظم هيلع اوض سعو
 روزلا ىوكش ةاصفلاءالؤم ىوْكش ناهيلا لأن راح

 نم اوس لف * هيلع اوناك ام لثمىلا اودوعيل طدزلاو
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 ادم ىف ةنطاقلا ( ىئامقتلا) ةله أحس قايسملا لصح
 7 اغلا لود: لابر تدهس اكو اهليانو.( راهدنق )

 ةيادنم ىف

 م + مهتيعأ الف « ًالاعتشا الا ةنتفلا نارين ددزت مل مهعق

 ( ئجركتلا ناخ نيجرج ) مهلا اولسرأ ةاصملا أ يف

 (ناتيضوك-) قع ماهل نق راع تناك اع ناك ىذلا
 هانملا ةلؤد نا الا ةانعلا لع ناسصملا+ررظا:دق ناك

 دجن مل امضبق ىف هعوقو دعلو * هنربقو هياع تررظتتسا
 | يف هلوخدو يحيسملا نيدلل هملخ وشهي وذل ةراقك-

 مزحلاةوقوريبدنلا ن 2 رعم ناكو « يدمحملا نيدلا .

 راهدنق ىلع امك اح هولعجو شاجلا تابنو

 نيبرو.بتلا دنملانيطالسل نا هاشلانظاملو 2

 نرخ ع كسلا نيجرج مم لس رأ ةنتفلا داقإ يف

 يوذو لاطنأالا“ زي ةيا جونا الار ابنا نسوا

 تكل اطايتعإ قاتم رك الخأ# نتءترذلا ونة ارذنلا

 تاكا اذه للضَو الف « ةيجراملا تالخادملا رش
 اويظأو ةاصعلا جرخ راهدنق يحاوُص ىلا كاش

 و لي 57 0
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 3 ل 0
 ريبكلا سس ابعداش ىلوتسا املو# اضلا ( ليهد ) يف ةنطلس

 «لدبملا هو ىئاجلفلا ةفاط ثلخد « الدم « ةدإب ىلع

 هفرط نم يلوتل كالا مهلع راج امل من # هتعاط تحن

 يمس ١ 9 لدسلا, ةفئاط نم ايكهرأ طلاب ميلماعو

 الف * هاشلا ةرضمل 5 احلا نم ةباكشلا مفريل (ودس)
 هتحاصف نم هأشلا يجعل هياع ةءاكشلا ضسعو لصو

 ىف ماقأف هلدب هالوو ك الا كلذ لزع هاضرتسألو

 بواق يلج تح كولنسلا نسحو ةلادعلاب هبصنم
 نوكت نأ تداولا" نمهإ افاريثيحت لاب يسانا

 خلبو * صخشلا اذه ةيرذ يفقه نانفألا ةموكم
 هترذ نم . الحأ لثق و دح ىلا هنف داي اةاوجج ا

 نم حا نع 59 اق لسولو هيوصاش.ال ماد

 ةليصصف هل_س نم نكوكت دقو * لتقلا هباّمع ناكهلسن
 ىو ٠ هنيبنسام ىلع هاش دما اهنمو( ىئازودس ) ىمست

 هيوةصلانيطالس رخا وهدا نسل هأش نمز

 ١١ د هين يف كالآ يسرك لع ساي يقوي

2 8 



 فو مادق الاو ةدالحلا لع ةحاقإ الإ 2700 تاع

 نزف هنا”ىتح اهماع ”يىنجسالاةطاسل نيدتال ةيرح ةما

 ا ىلا روع ىرلا ناخزيكتجو يونزنلا دوم
 نم ةيلاخ محل اهتيمبت نكت ملاهلعبة ةطلللا مل تن 6

 نيطالس نيب ابكلامم ءاسقإ ذه نةهاكر ل * را
 فقرتتو قاد نيعلااك# ولع صن نواس دارا دنحلا

 ط ىذا «راوأطت دقو * ةنتقلا ران داق ال صرقلا

 دقو هوتينو في لاو يككنم لع ( نادل

 مهنم ةفناط تاكشو ام انمز ( ةنزق ) ةنيدم ىلع اوطاست ٍ
92 

 مر
0-82 
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 39 ظ 5
 ( نايتس 9 ةالول هنزل ا ناتج ) هر

 مأع لك ىف هل مفدنأ تناكو # رزيشلا هلل 5 تحب ٠

 رجا تيار مسأب ربل دج نم دولخ ةرشع

 هن 1 "اللا ايلا ازا اده عفد نع تيعنتماوقاسعملاب

 ةم الاهده نا ناو#«هتداط لاا اوال ا

 (تساودنز)ناسل نم نوح امانا ناو قاد

 ةيسرافلاب ةماث ةئاشم هلو متدتلا يسراقلا ناسللا وهو.
 شدني نك نيرو رخآتم ناذ ه« نيالا ةيسانل

 يارلا اده نودد ود هريغو نامرونل
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 152! ةزكي "نا سعف ةباوشألا نوكيمو ( ناوغا)
 32 62-2 03 6 و7

 راسدنقلا سيئر وكب ناو نابلا و انا وغان عاف رحنانفا
 ١ اها راهدنق ةطخت مهسماقإ ويلا ميماقم يلا هلاعتنا دعب

 لع مم ام مص يصل سم ا ل سس

 رولز راهدنق ىلا فارخن: مْ راسدنف ينعأ مدل ادهن

 ةيلص الامماطوا نم ممرجابم نيح مهما ثراوطا نم

 ةمارصتلا ةبايدلاب نينتدتم اوناك ةلاملا ممانطوتسم ىلا

 ضعي راث ا ن الا ىلا مهف دج و دقو دعت اهف اودلسأ من

 ٌط بيلصلا لكش هبشنام بعضو كا د و دج تاداغ

 مريخ صا رقأ

 حك :

 ةراابةحصلان ع ًايلاخ نكي مل نإو ضعبلا اذهلوق
 لعلد» راسدنق نع قرع راغتل لوك 5 وجت نانألا

 ةعدملا زن دملا نم راهدنق ناله ْخ راثلا نف ىف هتعاضن هلق

 ةدونطلابج وثم تانك (ابع) ققروك لا ةرزشلا
 لابجلاكلَس ةدوجومتناك ةفاطلاه ذهن نا مبضعب لاقو

 ىتح ف.ئاوطلانم اهريغ ىلعاهزايتمإ ىلع يدق دبعنم
 قتناكلن يؤرلا ردنكسا عم تبراح ىتلا يه ابنا لاق

 ف ظ 6
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 تقولا اذع ىلا رك >/نيج هلو لوؤاتس ىلا لامن

 اضا ى نوديبف ما سعأ نا نافف الإ دالاب, ىف

 اذهىلااهمودمتعي باسأ ةرجش نيينانفاللو * هيلا يسن

 يب طابا لس نم مهنا ينعا لصالا اده ديؤت دبعلا ١

 (وتشب)ناسل ن 7 ةياشعوو : دا دجوبال هنا الا لّشارسا

 من د الإ يريعلا ناسللا نيبو نيالا نايسل ا

 نيقفاسملا نه مم لصألا اذهنم مهنوكب مداقتعا 3

 . (رييخم ) ىمس. لحم دوجوو نيباشا رس ل رقمو مهيضارأ

 * ةياورلا هده ةحصل ضعبلا.نظ بجو اعبر مدام

 ني ا وتاك ةدئار لا ةقلاط 7 56 مهضعل لاقو

 ةيسرافلاءابلاب (نابلا )شبا ىمسنا تناكينلا ( ناورش)
 ةحلاتملا ( غابارق ) ىف ةمقاولا سئانكلا نا كلذ ديؤيو

 ريبكتللاشو (راسدنش ) ديملا اذه ىلا سنا

 ريبك مهننل يف مئاوغا ىيسمو ( مئاوغا) تاهل كلا

 (ناور)و(هجنك )ىفنيتك ايسلاةنسار الاساو ههنا

 عا مسالا ادب. نورختش (نالك ١ و نإ
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 كال ْ 1

 ع 5
 هانحر ) لوسألا ىلا دلاخ مبمدقف * ةطشاو" نانو

 أ ادع 7 08 هتنانعل نيلومشم اور راصو وهو هيلع

 لاقَعر الاب ةيئاو دم ا هةطاوعب

 نو هنأ تقلا اده قيفح هنأ ( رو هلع هها لص )

 ييغ نولسرملا ءالؤهو + لغار د نيطالس:”لش

 ةكم حتف ىف ( لسو هيلع هللا ىلع ) ؟ ينلا. اومفاو

 عجر من« ةمقاولا كل يف ةدالملا راثآ مهلع ت يْظو

 ١ هياع) ينلا اعد ديد هير ريس ردا ىلا نينف

 ةعامج ها هلربل لورا مالسلاو ةالصلا

 أ مالبجألا نع 2 ّق هديت هنيدملا هادف

 4ءقاولا ( روغ) اع 6 قيقحلا نيدلا , رعسأ سح

 0 07 كلت ىلا نما لوصو دعو «ناسارخ 34

 0 دهام يول و دبع م

 ا ةنس نينامتو عبس نع ةرجحملا ن 0 هنس يف” نق

 نا ىلا مهضعل بهذو # و د دالوأ ةمالا كو



 ' )0 37 ْ ١07

 35 ظ ظ 9
 ظابف الاب لست نم نانتفالا ةغئاط عا( ناسا

 هحاتنفا ني ( سيرتسزوس ) عم اوناك نيذلا 00

 قياسا يباطابسأ نغسل مضي لالومدنا

 ىف مهم ريثك لتق دمن 56 (رصن تخم ) ناو

 « طقف ( روغ ) وأ (روغ ناتنسهوق ) ةامسملا لاسبجلا
 رك مسالا اذهب ديدجلا مهتكسم اوس مهنأ لاقؤ

 وتخب اومسو روذل ىمسملا ماشلا ضراب نتاكلا يداولل

 ناف رصن تخب ىلا ةبسن ( وتخم ) نع فرح وه ىنذلا .
 هيلا انرشأ م ةيرعلا يف ةبسنلا ءايكةيسرأفلا يف واولا

 ناكو :تاهللا كانت ىلع ١ ولا مددع .رئاكت مئءافلاس

 تلخذ املو#* تالسارص ةيبرعلا دالبلا دوم نيبو مهي

 ىهسد مم لجرب اول مالسالا ند ىف برعلا دوم

 نيد ىف لوخدلا ىلا مهنوعدب نافف ألا دالب ىلإ ادلاغ
 ناكو مهئارصأ نم ةعاج نوينانقألا لسرأف# مالسألا

 نب طابسا ىلا بسن لمت سيق ىمس* لجر مهني اهف
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 ربا عد

 عو رفلا هده عمتجم و ماعملا قيضل أمم لكي صن امو

 دقو 4 ناتشن ل 0 وحش ” ىهسل دحاو ل 1 ف

 لاَتف « لصالا اذه تبنم ىف راوتلا بابر ا فاتخا

 لعاو ف نوتكت اماك رز ةي أ ميضمن

 ”تاناورشلا زوي تاو السا ق وو( ناتدساك ) رم

 ميل, 5 * مبكلامم قريبعو ناري ادالإب ::لع نورك يي و

 ريس: نمز ىف ناسارخ دال .قرش يف

 ريهألا ىلا خراوتلاب هل 4-2 كم كرد هبتنو مولعم

 ىف نوبابف الا ذ' سهاظ يمحو ( نارركلا روك )
5 7 ٠ 

 ميضعب لاقو * نورشرؤو# ناءز لبقنم هده ميكا

 نل 0. ا 0 8-8 0 8 ١ مب هلع 35
1-3 

 ف

 ةفره نا ميهصمب 0 د ةسأ "كلا ظاعإ لا ,« صعل

3 

 (يعأ ( كلبا )روم نيب ةس ل ةاولا لارج د رام 3 ةفخاطل

 ف



 ٍ بر ب ب وبس بوس

5 7 

2 
 2 ”دب

 00 رامز 00
 : 0 2 4 5 - دع | 3 ا يي سس

 لسيما. .جج اخ ع ا

 مل رو ٠» . 00 ايباد

3 00 / 
 0 5 ١ ل

 ث | :١

 د 00 تم سل, ف -_-

 ( ىئاجانك]) ةددعتم لاق دم ةنالا هده فلا

 (ىز فسد )و( ىرز 0 (؟5 )و(
 أهربغو 00 ىنلالابقلا ن٠

 (يروجأباو يم 0

 كت (ىديرغا)و( دنمب#)و
 1 :5 نا اا يعل

 0 ةليمق لكو

 :ه ) ىلع لمتشن
 اه ريغو ( ليخ

 و ( نازوك يبع و

 نم ةرامج
 0 1 35 كب

 ذاك الاو نوطيلا ءامما نام ددصن ن الاانسلو اذاؤنا

 ىئى

 ياا
 1 ا ) 0

 0 1 )و (يف 1

 نم 8 ولو انثوطإ نهضت . 0

 ز يلع )

 ( ىاحاغلا 4 « ةمانخ 0 ع

5 
 ىف 56 0

22 
 رم ١م علب



 « امهبف ةيسرافلا ءابلاب( ناتنب) و ( وتغيب )مبسفن اذومسي

 نم اما م 5 ظافتألا هده براش ىف رظنلا ققد نمو

 ) د ناخد ةريوأو نافعا لما ناو َدَحاَو ٍلصأ

 حصي « ل ناتشنا»اوا# ديمو + (لاش] نع فارحم

 . : رع هب رق ىعو <« ناتشانا» نم نة نركا نا

 « تبتن» نتا ندم وكتكواي( قانا ) يق

 م 6 و 3 ناعارخح قلع نرد نه ةئيدم مسا

 نا لامحا لع سر

 « ايبتتر اد د قاللكألا رمتسا مث ةماقإ امه مح ناك

 ىلع ةلالدإل هنع فرحا (وتغب ) و ( و”شب ) يف واولاو
 لف با عم تفذحو .ترملا ةنِل ىف ءايلاك ةنسنلا

 اف ةغل ىف عمبا ىلع ندنلابلا نوتلآو

 ةيرق مسا ( تيشب ) نم نيذوخأ“ ان وكب نأ ليو

 ليثارسا 2 نك مهنوك لاهحا ىل ع 0 ىرف نم

 هيلآ ريشيس 3

. 3 
 هد بحح# عيل

4 

 5 0و



 .. 0 3 .٠ ١

 >1 مسا ىف ريع هممد5 ةيالا ىدظ رميا 2:
 2 »و . 3 59 . .٠

 نينالاو نحو نينا م ناك ( يل تحن )مهرس .اممجن

00 

 نعت اللا اذه مهلع ققاطاف « ناغفا.» ة.سرافلاب ىجحسلا

 : ْ 6 وهو ( لوؤاش )ديفإ متنا نآئفا ناليقو# تقؤلا كلذ
 3 1 ل تر ا ءاوعو ند دم رئااااوسف نيباتك

 - 8. .٠ 135 .٠ م |

 لوالا نم برق وهو «ناغوا» محبا مهيلع نوماكل

 نييناغفالا لئاق ض.ءاو # « ناتن 2, موس دونملاو

 مهسش| نوه «نزذوو «راهدبتتشو 00

 مهضعلو * امهف ةيسرافلا ءايلاي ( ناتثب )و (وتشد ١ 1

 « رودأ «».و ( مروك »و )») تسوخ 0( ينك ا
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 ةأمحلا ىلع 0 تول زال نفتلا فرش اهداقو

 شيعلا 4 يعل :٠ تقأ كا نيينحا ةوطس يي ةكيدلا

 اا راش اه رخ# اءاتف # ب دما 0 تيطو

 نوابنلاو َق هع ءاوملاو ل ال اي راشبم

 يع ةلاثلا ةشمزألا ىف مكانا ار أ مرمذلا ةباعر

 مهعراص.« ياهو مهفويس'دحل ثوعرصو ا اوكف

 لمع رك ديلا كلذ ان ادخ هنآلا ىلإ .كلدن دهب

 لوصف يف كلذو اهدالب زرطو اهتموكح
 هللأ موققو ةلياخا ةيمالسالا تاع ١ 1 لاخر ر ضوه و ولاددحو :

 نوفا و لكلا ةدقر نم باوصلاو ريا هي ها ىلا اسنزعت

 داهت>او دحن مه دالانو مهتما اومدخو مهمو نم اوكجدلو

 نم مثريغو زباكن الا لمه «) يترنح ضالخا ا قةافصَو

 ققح» م*دالاب ناش فار , ومهتمادوتل(ةيبرفلا ام وكلا لاجر

 لامعالا: طاض ىلا: ميكولمو م الملا ءارعا قغوو لام.آلا هللا
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 لاوألا رك اناالا د ف لبا ركنا لح

 عون ايلا ةاشو سملا ةأ رغل ذو ردم ةناق“ ان اهلا

 لظ زدعلا لظن لظس 0 ا سوش مسا يتلا ةهللا

 لذلاب هن نيلذتسملا 0 يىضاقلا عادخلاو ليو د

 ردصخلا ةيناج 5 قرا عي مو نا وخلاو

 عالتبا هعبشي ل يذلا اقستسالاو رقبلا 3 0
 0 . | 5 1 هزه

 ل جنفلاو نفل أمم 0 مو سانلا 0 نوبل يي ام

 000 8 : ١ 000 4 21 ل

 دول رمو لهتلا دأيم 0 ماعلا ةيق ملتييا هافرف
 7 ود

 مل ىتلا ارئاكنا ةلود يلا اذه هلوش هللاهحر ف لؤملا ريشي )١(
3 

 الا ةعفرلا هناكشنملاو ةلئاطا ةوقلا نم هللا تاصو ام ىلا ىلصت

 ١  5صالاخاو ”هنامأ 04 7 مهسندحسيو مهدامداو اطاحر بع 45

 ف : 6



 4 «٠

 ىو : ره ١١64 هل ( دابا 0-2 ( هبرف

 ةيأعلا ةناتسالاب نسا ع ةملس

 هس ه4 زب وس

 ءارغلا ( لالطلا ) ةلحم ةرادا نه اضنا



 وهدلاو مايالاو يلابللا ىدم لالا ريصم قررنا

6000 

٠ 
5-24 

 ع

 ريدجءاعدلا اده هباجابو ربدق يد لك ىلعدنا
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 رارسأ :طبرملا ناتفالا خئرات يف نايبلا ةقت) ىمسن ىيواف

 نيدلا لاجج ديسلا نيملسلاوءالسال افوسليفو ةكحلا
 هللا ترختسافق « ةعساو ةحر هللا همحر ريبشلا ىائفالا

 دعا 4 و لمت مضو هعيط يف هردق الع 9 هب اش لج

 نيم ألالاكلذ امو#تناوقلاو عايضلا نمافوختاتشلا
 ع راعملاوء وابل ةيبغ اهدا نردج رابتع او

 لئاجفلا سةيناوالا»ةنمالاتبنالا ةيأألا اتللجا ام دايظإو
 ةنكسا فيل ولا ةليضق رك 5 ديل |ةينئاثو .هتةملا ولعو

 . ةحرلاو لضفلاب نانْلا سيدارف هللا

 هيلا رلسو هيلع هللا ىلبص ميركتا هيبذيو لأسا هللاو

 ءارصا قفوبو مدقلا هدم مالسالا ىلا ديعب لا لسوبا

 ملدجاباو مل ريخ هيف امىلا ميكولمو هنيطالسو نيملسلا

 عماطم خرم ةيمالسالا د ظفحم ناو « مهاياع رو

 هتنانعو ةداد صلاهنوقدمؤي نآَو * مهرورشو ءادع 0

 طوع كلو است ىلوو بوب اانالاوم رسما )ا
 ماقعملا يناثلا ( يملح اشاب ناعالاب ايلحلا عبشلا ريمالا
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 2/0 ش

 تضزوةروك لارا ايا هتك لسع 0

 عجج يذلا لبلخلا لسبملا ا هلا كلذ غامد ه

0-8 

 7 الا لياحو ا 1 تف ري ا قالخألا فرت

 مهرودل تءاساو نب حو اارودص# هبال - سل ا

 ) مجرس وشل نيدو مقانع ءاتسازشاو مهفال أ تزيهاو

 هذ ا ناشلاه ىفرلا ةمائف د ةمالا 4. 14 عالطتسا ىلا

 نموا تع 38 2 لساوبلا نس لضفو اهدناوع

 ات ه4دعل داش :١ صوحصرملا ناين اكن هؤدلل

 مالا ةلياخلا ةيمالببالا هزل مهي كاك امر
 د

 اينيع سول نم“ ناب 0 7 26 8-1 اهددع

 عار |هدقت م 9 و ها 3 اهأباو

 0 هوو تح دف وباعي الإ 50 هبا

 كام 1 يد فى اع وقول 7 كش ! تيبلقو

 لاح عطقا ١ تيك للملا ل كرذأ وح ةزيزدلا ةنمالا

 لا املا انهت كل 0 لع, تيتو مث لعتألا
 ا 8

 علب : دن
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 0-1 ل
 يعاسملاو 8 نون ,ىملا لامعالاو ءاضيبلا ىداب الاوءامشلا ةيشا

 أمهجو ينل -إ| © ”ةييهذلا ةيضولا كالت تحصرتو د ريكا

 هلؤفح ناخ هللا تايح ريهانا وس هديع يلوو ىدأو ىلا

 قرع ةياهرا دنع ايلف وتو اه لمعلا نانآل مركلا

 ماكخ ١ أ وروم ”ناداعمةمالد يجني اوةلياؤ!ةسانفالاةرامالا

 ةمياشلاو.ةنلالا ةكتملا م دنا ريعاهضافت ةينورلاغو
 هن ا أمو هديشالا اك ا هديدنلا ءار لاو ةبلاغلا

 هاياعروددالا 05 دءاعلا الص الا تبورص نم هوي 1

 اجنلاو مدقتا
 ةردخلا هلم الا ةدصتا هك هأع ثنو 5 ارك 1(

 ة ري 3 2 " ِ 1 5 0 ١

 دن مكحلا ب]شحن' اظأ 5 ماكلا ءمأ 52 و نهذدلا 11 5 ايل 1
9 01 . 10-98 5" 8 

1_9 
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 هيا اجاشت ينج ىف اح ناكلا اذه تلا واين
 دبدملا نع ةلوةنم انا هيلا :راشأالا يك لهو يلا راننألا

 هم + نعسالا مون ىف رداضلا ءارقأأ زل هذي رش نم © -02

 هدب رح نع ايو 1 |ةيمغ: ةلل ودوب عر ةئلن

 هتيم قف ةيزيلكن الا ةقللاب رددضت يتلا هيلا ةيمالسالا نادم

 0 ( نيل لح) ةدب رح نع اهتح ََر : فين ٠ دئطاب تأ

 ا انكم ةنيدم ىف .ةيسرافلا ةغالاب ردصت .يبلا ةرهازلا

5 5 



0 
 ْ ٍ 2 زمالا ةمدقم

3 

 ا :يرات ظ :

 2 "يق
: 

 ا

 يا لك ف رخا والا ةربع لثا وألا ةريس لمحو ||

 اعو « ءاتلخاو ةحئافلا ىلع مالبلاو ةالصللاو ه .نامزو |

 م هناحصأو رارب الا هلآ

 فداتخا لإ اع دا رملا تع رب املط دف دع 5

 ةءظملا ىحاصل اع راصمالاو راطق ألا ميج يف : ابماعزب

 داظرا دس ريمالا رانا نسال يذلا زاخفلاو

 نم ٍنارودلا ىدم كلم هللا رلخ ناسا سا



 اين“ ٠ خام

 يف يضل حابسصم ردنلا الوىءام ةرطق هلا ىدهءال

 + غبصأ لز 1 :اخو وادق عبطلا املا ةنشنش يهامنأوه ءالظ

 ءارعل ١ لايذأ يضل نم 0 الا كلذامو اعدأ

 ا يل ومو ء.دانكلا. ذم هلئاضن تفضو هدانو داغ

 املحأو ءمولملا رصانن ذخأ نم لضفأ هللا هزعأ ريمألا
 فلؤملا اههزوش هللا ءاش نم "راو # مومعلان بالعام

 ا رش عوضيو رذو الا ظاعان ةليلحلا هتياتع نم

 ف لعاو«كتاودوي "ال ومان لإ أه رف ةالا كابلا

 لللعو « سفن تيقو ني تدلل د كتلك نيت
 مانت ردن حالو مامت



0 4 

64 : 5 0 
 1 5 1 ١

 ::000 0 ءاضعا د 2 0
 / را ا 0
 0 د سي دج
 4 2 2 قض لح قد قد قص و 2521“ هع نود

 ريمألا ليم الا دقجلا حاس ادام اويل نا
 ا ١ قاعسانفا نيما نان ميرا 2

 ما هودغ |

 كسار قريذلا مالا امن 6
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